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EDUCAÇÃO. 2 | Em Natal, professores já recebem acima do piso salarial reajustado pelo Ministério da Educação. Contudo, os educadores reivindicam reajuste de 12,84% com base
em uma lei municipal que determina ao Executivo que aplique o mesmo percentual de aumento estabelecido pelo MEC, para manter a valorização dos profissionais, todos os anos

Jurídico recomenda a Álvaro Dias
que não dê reajuste para professores

Prefeitos de municípios 
potiguares decidem proibir 
aglomerações durante a 
campanha eleitoral

Governo Bolsonaro 
apresenta “novo Bolsa 
Família” e recebe críticas 
por fonte de recursos

“Tantas Emoções”, 
“Indoidou”, “Querida”: 
candidatos no RN escolhem 
nomes exóticos para a urna

Reforma da Previdência 
Estadual deve entrar em 
vigor na quarta-feira; ALRN 
vota em 2º turno hoje

COVID-19. 10 | Prefeituras de Caicó e 
Florânia tomaram medidas para evitar 
aglomerações nas atividades da 
campanha eleitoral deste ano

ASSISTÊNCIA. 11 | Anúncio de que o 
Renda Cidadã será financiado com 
limitação dos gastos de precatórios e do 
Fundeb sugeriu “drible” no teto de gastos

TRANSPORTE. 12 | Com mais de 9,2 
mil candidatos disputando vagas nas 
câmaras municipais, a estratégia de 
muitos foi adotar nomes diferentes

FINANÇAS. 5 | Aprovação deve ser 
tranquila. Na semana passada, governo 
e oposição fecharam um acordo que 
resultou em várias mudanças

PMRN / REPRODUÇÃO

COMO VAI SEU 
CORAÇÃO?

SAÚDE. 12 | No Dia Mundial do Coração, 
reportagem mostra quais são os fatores 

de risco para o desenvolvimento de 
doenças em um dos órgãos mais 

importantes do corpo humano. Entre 
jovens e adultos, os principais problemas 

vão de hipertensão a estresse. Casos 
de cardiopatias congênitas em crianças 

LEI SECA VAI ÀS PRAIAS

PRAIA SEGURA. 8 E 9 | Policiais militares que atuam na Operação Lei Seca no Rio Grande do Norte estão 
diversificando o foco de suas ações. Além de trabalhar para evitar que motoristas bêbados causem mortes 
e acidentes nas ruas e avenidas, a missão agora também é coibir peripécias nas areias das praias e dunas
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EDUCAÇÃO | Em nota, Procuradoria-Geral do Município informou que, por causa da legislação eleitoral, nem reajuste para repor a inflação deverá ser 
concedido. Sindicato rebate afirmação e diz que aumento está previsto em lei. Prefeito ainda não informou se vai seguir parecer, mas tendência é que sim

A Procuradoria-Geral do Muni-
cípio recomendou ao prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, que não 

autorize nenhum tipo de reajuste 
salarial para os professores da rede 
pública em 2020, por causa das res-
trições do ano eleitoral. O prefeito é 
candidato à reeleição pelo PSDB.

Ao Agora RN, a assessoria de 
comunicação da Prefeitura do Natal 
informou que o prefeito ainda não 
anunciou se vai seguir ou não o pare-
cer da assessoria jurídica. A tendên-
cia, contudo, é que o prefeito siga o 
entendimento dos técnicos.

Em janeiro, o Ministério da Educa-
ção (MEC) reajustou o piso salarial dos 
professores em 12,84%. Estados e muni-
cípios precisam seguir o valor mínimo.

Em maio, a governadora Fátima 
Bezerra fechou um acordo com os 
professores da rede pública estadu-
al para pagar o novo piso de forma 
parcelada. Pelo acerto, seriam 3% em 
junho, 3% em outubro e 6,84% em 
dezembro, chegando nos 12,84%. O 
retroativo será quitado no ano que 
vem, também de forma parcelada, 

juntamente com o salário normal.
Em Natal, os professores já recebem 

acima do piso. Contudo, os educadores 
reivindicam reajuste de 12,84% com ba-
se em uma lei municipal que determina 
ao Executivo que aplique o mesmo per-
centual de aumento estabelecido pelo 
MEC, retroativo a janeiro, para manter 
a valorização dos profissionais.

Em nota, a Procuradoria in-

formou que, por causa da situação 
� nanceira do Município e pelo fato 
de 2020 ser ano eleitoral, apenas a 
recomposição das perdas pela in� a-
ção não con� guraria infração legal. 
Isso signi� caria um reajuste de 4,31%, 
considerando a taxa de in� ação o� -
cial de 2019.

“Isso porque, a recomposição (de 
12,84%) poderia con� gurar abuso do 

Poder Político e, portanto, in� uenciar 
de forma indevida as eleições”, a� r-
ma o procurador-geral do Município, 
Fernando Benevides, em nota.

Porém, por causa da Lei Comple-
mentar nº 173, no entendimento da 
assessoria jurídica, nem esse reajuste 
deverá ser concedido. Essa lei foi a 
que autorizou um socorro � nanceiro 
para estados e municípios durante a 
pandemia de Covid-19, exigindo em 
troca um arrocho � scal.

“Faltando 180 (cento e oitenta) 
dias para o término da gestão, não 
se pode efetuar aumento de despesa 
com pessoal, sem prever qualquer 
espécie de exceção”, complementa a 
nota da Procuradoria.

Antes desta nota o� cial, o Sin-
dicato dos Professores (Sinte) havia 
entregado uma carta aberta à Pro-
curadoria-Geral do Município defen-
dendo o reajuste. Segundo o sindi-
cato, a lei só proíbe a concessão de 
reajustes que não estejam previstos 
em lei, o que não é o caso do aumento 
para o magistério, que é concedido 
todo os anos e previsto em lei.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, ainda não decidiu se vai pagar reajuste para professores

Jurídico recomenda a Álvaro que 
não dê reajuste para os professores

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Em café da manhã com evangéli-
cos, o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, a� rmou nesta 

segunda-feira 28 que os próximos in-
dicados ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) estarão alinhados aos “valores” 
de seu governo. Bolsonaro disse que 
indicaria até o � nal do seu mandato 
pelo menos dois nomes: um evangéli-
co e outro conservador.

O presidente, porém, não adian-
tou qual dos dois per� s seria o esco-
lhido para preencher a vaga de Celso 
de Mello, que se aposentará no dia 13 
de outubro.

Bolsonaro se reuniu na manhã de 
ontem com parlamentares e religiosos 
da Convenção Geral das Assembleias 
de Deus no Brasil (CGADB). Segundo 
fontes que estavam na reunião, o pre-
sidente falou sobre o assunto já no � nal 
do encontro, sem ser perguntado sobre 
o tema.

Bolsonaro já havia dito, em duas 
ocasiões, que indicaria um nome “terri-
velmente evangélico” ao Supremo. Em 
2021, o ministro Marco Aurélio Mello 

terá que se aposentar devido à idade. 
A legislação só permite ao ocupante do 
cargo exercer a função até os 75 anos.

Hoje, o mais cotado para a pri-

meira vaga é o ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. 
Também aparece como opção em 
análise no Palácio do Planalto o mi-
nistro da Justiça, André Mendonça, 
que é pastor evangélico.

Ainda estão no radar o juiz 
William Douglas, que teria apoio do 
senador Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ) e do pastor Silas Malafaia; 
o ex-presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) João Otávio Noronha, 
que concedeu prisão domiciliar a 
Fabrício Queiroz; e o procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, cujo 
nome já foi ventilado pelo presidente 
para uma eventual terceira vaga.

Para que um novo ministro ocupe 
a vaga que será aberta no próximo 
mês, ele precisará ser sabatinado pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado e aprovado pelo ple-
nário da Casa.

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira

Bolsonaro diz a evangélicos que vai indicar 
ministro do STF com “valores” do governo

JUSTIÇA

MARCOS CORRÊA / PR

TRIBUTAÇÃO

O líder do governo no 
Congresso, senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), con� rmou 
nesta segunda-feira 28 que a 
proposta de reforma tributária 
do governo Jair Bolsonaro vai 
prever a criação de um imposto 
sobre transações com alíquota 
de 0,2%.

Depois dessa declaração, 
porém, líderes no Congresso e 
do governo disseram que não 
chegaram a um acordo sobre a 
próxima fase da reforma.

Também ontem, Eduardo 
Gomes chegou a fazer cálculos 
sobre como o novo imposto de-
ve incidir sobre operações. Em 
uma transação de R$ 1 milhão, 
o contribuinte passaria a pagar 
R$ 2 mil.

Em entrevista à Rádio Ban-
deirantes, o senador destacou 
que não haverá aumento de 
carga tributária porque o novo 
tributo não será discutido de 
forma “solta”, mas atrelado à 
desoneração da folha de salários 
de todos os setores da economia.

Hoje, as empresas pagam 
20% de contribuição previ-
denciária sobre os salários dos 
empregados. A ideia é que essa 
contribuição seja menor. Com 
isso, os empregadores deixa-
riam de recolher R$ 100 bilhões 
por ano.

Gomes assegurou também 
que a proposta vai respeitar o 
teto de gastos, que limita o cres-
cimento das despesas públicas.
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LÍDER DO GOVERNO 
CONFIRMA CRIAÇÃO 
DE NOVO IMPOSTO 
SOBRE TRANSAÇÕES

PANDEMIA

BRASIL TEM 317 
NOVOS ÓBITOS
POR CORONAVÍRUS

O Brasil chegou nesta segunda-
-feira 28 a 142.058 mortes provoca-
das pela Covid-19. Entre domingo 
e segunda, foram 317 novos óbitos. 
Quanto ao número de casos da do-
ença, são 4,7 milhões, já consideran-
do os 13.155 novos diagnósticos.

No Rio Grande do Norte, fo-
ram 138 casos e nenhum óbito 
de domingo para segunda. Com 
isso, são 68.765 casos con� rma-
dos e 2.377 óbitos no total.
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Candidatos no RN escolhem 
“nomes exóticos” para a urna
ELEIÇÕES 2020 | Com mais de 9,2 mil candidatos disputando vagas nas câmaras municipais, a estratégia de muitos
foi adotar nomes diferentes para chamar a atenção do eleitor. Agora RN identifica alguns curiosos na Grande Natal

O Rio Grande do Norte terá um 
recorde de candidaturas nas 
eleições municipais de 2020. 

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RN), mais de 10 mil candidatos 
pediram registro para disputar as 167 
prefeituras do Estado e as mais de 1,5 
mil vagas nas câmaras municipais.

Desse total, 9.249 tentarão se eleger 
para um mandato de vereador. Em to-
do o RN, a média é de seis candidatos 
disputando uma vaga. Só em Natal, são 
729 concorrendo a 29 cadeiras – o que 
dá uma média de 25 candidatos para 

cada vaga disponível, apenas na capital 
potiguar.

Com tanta concorrência, cada 
candidato adota uma estratégia para 
chamar a atenção e conquistar o voto 
do eleitor. Alguns deles decidiram usar 
nomes exóticos ou apelidos para a dis-
puta. O nome escolhido é o que vai apa-
recer na urna eletrônica quando o elei-
tor digitar o número correspondente.

Nas seis maiores cidades da Gran-
de Natal, o Agora RN identi� cou pelo 
menos 30 nomes excêntricos. Normal-
mente são apelidos, pelos quais os can-

didatos são mais conhecidos.
De Macaíba, vem um dos nomes 

mais diferentes: “Bigode da Besta”. Es-
te foi o nome escolhido por Ismailson 
Dantas, que é candidato a vereador 
pelo PSB. Na mesma cidade, são can-
didatos “He Man”, “Pai Santo”, “Showla” 
e “Tentem”, para citar apenas alguns 
exemplos da excentricidade.

Em Ceará-Mirim, chamam a aten-
ção as candidaturas de “Cocada Moto 
Táxi”, “Cunhado Show” e “Dedé da Fick 
Frio”. Também é de lá a candidata “Que-
rida”, nome escolhido por Dulcimar Ca-

valcante (PRTB).
Já o candidato “Tantas Emoções”, 

nome escolhido por Ubiratan Pinheiro 
da Costa (Pros), disputa um mandato 
de vereador em Parnamirim. Em São 
Gonçalo do Amarante, estão “Hipólito 
Indoidou”, “Boneco” e “Pote”.

Em Natal, um dos destaques é “Bor-
ges Faixa de Gaza”, nome escolhido por 
Francisco Borges da Silva, que é candi-
dato a vereador pelo PSDB. Também na 
capital, são candidatos “Ana do Leite 
– Big Big”, “KBÇA”, “Kafé” e “Lady Day”.

Con� ra abaixo alguns nomes:

ELEIÇÕES 2020

NATAL

Ana do Leite – Big Big (PMB)   Ana Cristina Alves da Nóbrega

Barack Obama (PSB)   Cláudio Henrique do Nascimento

Borges Faixa de Gaza (PSDB)   Francisco Borges da Silva

KBÇA (PDT)  Alexandre Alberto Cirino Alves

Kafé (PSD)   Fábio Bernardino de Andrade

 Lady Day  (PSDB) Sonia Maria da Silva

PARNAMIRIM

Tantas Emoções (Pros) Ubiratan Pinheiro da Costa

Morena da Cigarreira (Republicanos)  Rosangela Rodrigues

PP Lanches (PTB)  Severino Pereira da Silva

Vasco (PSDB)  Vanberto Rodrigues Dias

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Boneco (PL)  Lenilson Valdevino Dantas

DDD (DEM)  José Cláudio Lucas de Lima

Hipolito Indoidou (DEM)  Edilson Hipólito da Silva

Pote (PSC)  Eli Edson Cabral de Lima

SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Macarrão (Cidadania)  Vagner Salustiano Rodrigues

Ubgail O Gordinho (Progressistas)  Ubgail Moura de Freitas

Alisson Sorriso (PSDB)  Alisson Diego de Oliveira Vilela
 
Bigode da Besta (PSB)  Ismailson Elidio Dantas

Filho de Senhorzinho (PSB)  Geogervaldo Pereira da Costa

He Man (Cidadania)  Gilton dos Santos Tomé

Pai Santo (PSDB)  Claudemir da Costa

Showla (PV) José  Antônio Domingos dos Santos 

Tentem (Cidadania)  Altemir de Moura Ferreira

CEARÁ-MIRIM

Cocada Moto Táxi (PT)  Jaelson Soares de Lima

Cunhado Show (Republicanos)  Romilson Monteiro Wanderley

Dedé da Fick Frio (Cidadania)  José da Silva Martins

Nem do Xangô (PSC)  Maria de Lourdes da Silva

 Querida (PRTB)  Dulcimar Cavalcante

Tical (PSC)  Luiz Carlos Martiniano Farias

Ticha (PSD)  Edson Rodrigues de Freitas

COMUNICAÇÃO

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, aprovou um 
manual com instruções para 
publicações nos portais do go-
verno federal. No documento, 
há a orientação de que o tom 
de voz deve ser de patriotismo e 
otimismo. A medida foi publica-
da em uma portaria divulgada 
no Diário O� cial da União desta 
segunda-feira 28.

O material vale para todos 
os sites gov.br, entre eles o do 
Planalto e de todos os ministé-
rios. Outros portais mantidos 
pelo governo federal, como os 
que são de responsabilidade 
da EBC (Empresa Brasileira de 
Comunicação), não são citados 
na portaria.

“Importante colocar mais 
da personalidade do governo 
nas publicações, ou seja, o tom 
de voz: patriotismo que expres-
sa o serviço do governo ao País, 
o otimismo em dias melhores, 
a parceria do governo com o 
povo brasileiro, a e� ciência na 
prestação de serviços e o com-
promisso em fazer o país cres-
cer”, orienta o manual.

O texto a� rma que o pa-
triotismo precisa estar visível 
“nas cores e termos usados”. 
Ele orienta a usar as cores da 
bandeira do País. O presidente 
Jair Bolsonaro usou as mesmas 
cores durante a campanha pre-
sidencial.

O manual também instrui 
os servidores a usarem hashta-
gs como “#ProBrasilCrescer”, 
“#OBrasilJáMudou”, “#Aqui-
ÉBrasil”. Também diz que o fo-
co das publicações deve ser nas 
“ações e resultados, realização 
de mudanças efetivas no Brasil”.

O ministro das Comuni-
cações, que é potiguar, tem 
ligações com diversas empresas 
de comunicação. Ele também é 
casado com Patrícia Abravanel, 
apresentadora do canal SBT e � -
lha do empresário Silvio Santos.

“Vamos ter alguém que 
não é um pro� ssional do setor, 
mas tem conhecimento até pe-
la vida que tem junto à família 
do Silvio Santos”, disse o presi-
dente Jair Bolsonaro ao anun-
ciar Fábio para o ministério.

FÁBIO ORIENTA SITES 
DO GOVERNO A USAR 
“TOM OTIMISTA E 
PATRIOTA”

MACAÍBA

CLÉVERSON OLIVEIRA / MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES



GOVERNO TRABALHA “RENDA 
CIDADÃ” EM DUAS FRENTES

PETISTA FAZ A FAO PAGAR O 
MICO DE ADULAR DITADURAS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ESTRANHOS PAPAGAIOS
Políticos que não integram 

a base governista batalharam 
a cotoveladas, após reunião de 
líderes no Alvorada, vaga de 
papagaio de pirata de Bolsonaro. 
Queriam aparecer ao lado do 
presidente bem nas pesquisas.

QUE OPOSIÇÃO?
Entre os políticos que 

posaram de papagaios de pirata 
de Bolsonaro, nesta segunda-feira 
(28), estava o senador Telmário 
Mota (Pros-RR), espécie de “líder” 
do ditador Maduro no Congresso 
brasileiro. 

A REGRA É CLARA
Na Constituição, o artigo 57, 

parágrafo 4º, reza que o Congresso 
elegerá seus presidentes “para 
mandato de dois anos, vedada 
a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente 
subsequente.” Não há nada mais 
claro que isso. Ainda assim, 
tentam aplicar o golpe na Carta.

MUDANÇA IMPORTANTE
Um dos principais temas da 

eleição de 2018, a Corrupção, com 
4,3%, é apenas o 6º tema que mais 

importa para os eleitores, este 
ano, segundo o Paraná Pesquisa. 
Saúde, com quase 38%, ganha de 
todos. A pandemia, entretanto, 
� cou em 10º com apenas 2,2% das 
indicações.

TRUMP V. BIDEN
A BandNews TV vai 

transmitir o primeiro debate 
entre os candidatos Donald 
Trump (Republicano) e Joe Biden 
(Democrata) nesta terça-feira (29). 
No total, serão três debates até a 
eleição, no dia 3 de novembro.

O BRASIL QUE DÁ CERTO
O centro da Flórida é um dos 

locais onde a cultura e os negócios 
ligados a brasileiros prosperam. 
Investidores e turistas são tidos 
por autoridades locais como uma 
“força motriz” da economia local, 
trazendo inovação.

TECNOLOGIA AJUDA
Com o maior uso de cartões, 

a conciliação de vendas se tornou 
essencial para pequenos lojistas. 
O Recuperômetro, indica que 
foram mais de R$6 milhões 
recuperados de “transações 
perdidas” apenas em agosto.

Após bajular o ditador Maduro, com a mentira sobre a suposta 
“força da produção” venezuelana de carne, cereais etc, a FAO (agência da 
ONU para Alimentação) deu a presidência da Conferência Regional da 
América Latina e Caribe da FAO, de 19 a 21 de outubro, à Nicarágua de 
outro ditador, Daniel Ortega, cujo regime mata quem protesta nas ruas. 
Brasileiro que arrumou uma boquinha na FAO em Caracas inventou a 
aberração de adular ditaduras que submetem o povo a escassez e fome.

NÃO HÁ O QUE COMER
Seria piada não fosse uma 

tragédia: as populações de 
Venezuela e Nicarágua vivem o 
drama da falta de comida e do 
desabastecimento.

FUGINDO DA FOME
A fuga em massa de 

venezuelanos para o Brasil e 

outros países, em busca de 
comida e trabalho, expõe a 
crueldade da ditadura Maduro.

PIADISTA MILITANTE
Ex-presidente Incra obediente 

ao MST e ao petista Aloisio 
Mercadante, de triste memória, 
Rolf Hackbart é o representante 
da FAO em Caracas.

O governo acionou plano cirúrgico e trabalha em duas frentes para tornar o 
Renda Cidadã realidade e dar o dinheiro a quem precisa. Enquanto o líder na 
Câmara Ricardo Barros (PP-PR) atua junto a líderes partidários para aprovação 

da reforma tributária, com a possibilidade de inclusão do programa na Constituição, o 
líder no Congresso Eduardo Gomes (MDB-TO) foca nas conversas com o relator do 
Orçamento do ano que vem. Barros ressaltou a nova forma de articulação política do 
governo dando o exemplo da reunião com líderes, no domingo, antes de qualquer 
anúncio. Barros justificou a confiança na criação do Renda Cidadã como acordo 
em conversas na reunião de líderes. “Foi o anúncio do possível”, definiu. Gomes 
amenizou as críticas sobre uso de recursos do Fundeb no Renda Cidadã. “Se não 
houver consenso, será providenciada outra fonte”, disse. Segundo Gomes, para que 
tudo siga dentro do esperado, será preciso aguardar oficialização do senador Márcio 
Bittar (MDB-AC), nesta terça.
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DECRETO LEGISLATIVO | Para deputado potiguar, Supremo Tribunal Federal (STF) extrapolou competências
ao determinar inquérito sobre suposto crime que sequer aconteceu na sede da Corte, que fica em Brasília

O deputado federal General Girão 
(PSL-RN) apresentou um pro-
jeto de decreto legislativo na 

Câmara dos Deputados para anular a 
portaria do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que abriu, em março do ano pas-
sado, o inquérito das fake news.

A investigação, que tem como 
relator o ministro Alexandre de Mora-
es, apura a disseminação de notícias 
falsas, ameaças e ataques contra mi-
nistros do Supremo e a própria insti-
tuição. Em pouco mais de um ano, o 
inquérito já resultou, entre as medidas 
mais polêmicas, no cumprimento de 
mandados contra aliados do presiden-
te Jair Bolsonaro.

Na opinião de General Girão, ao 
instalar a investigação, o STF exorbitou 
de suas atribuições. Para o parlamen-
tar potiguar, o presidente da Corte 
(que, na época, era o ministro Dias 
To� oli) só poderia abrir um inquérito 
caso o crime em questão acontecesse 
dentro das dependências do Supremo, 
em Brasília – o que não foi exatamente 
o caso.

Em junho deste ano, ao julgar uma 
ação da Rede Sustentabilidade, os mi-
nistros do STF decidiram que o inqué-
rito é legal. Relator do caso, Alexandre 
de Moraes argumentou que o regimen-
to interno do Supremo autoriza a Corte 
a abrir investigações quando ministros 
são alvos de ataques, independente-
mente do local físico do crime.

Para General Girão, mesmo que o 
regimento interno do STF permitisse 
essa interpretação abrangente, estaria 
con� gurada, no caso, uma extrapolação 
do chamado “poder regulamentar”.

O deputado federal do RN argu-
menta que, enquanto instituição, cabe 
ao Supremo apenas editar atos de pres-

tação de jurisdição, administrar sua 
gestão interna e regulamentar procedi-
mentos jurídicos.

A proposta de General Girão foi 
apresentada no dia 22 de setembro e 
aguarda despacho do presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para 
continuar tramitando.

Proposta do deputado federal General Girão (PSL-RN) aguarda despacho de Rodrigo Maia

Girão apresenta projeto para anular 
ato que abriu inquérito das fake news

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

As contas públicas do governo 
federal devem fechar este ano 
com um dé� cit de R$ 871 bi-

lhões. O valor corresponde a 12,1% de 
tudo o que o País produz – Produto 
Interno Bruto (PIB).

A previsão foi divulgada nesta se-
gunda-feira 28, em Brasília, pelo secre-
tário especial de Fazenda do Ministé-
rio da Economia, Waldery Rodrigues, 
em audiência pública na Comissão 
Especial do Congresso Nacional que 
acompanha as medidas de enfrenta-
mento à pandemia da Covid-19.

O cálculo anterior, no início do 
mês, indicava que o valor ficaria em R$ 
866,4 bilhões, totalizando 12,1% do PIB.

A meta de dé� cit primário para 
este ano era de R$ 124,1 bilhões (1,7% 
do PIB), mas o decreto de calami-
dade pública por causa da covid-19 
dispensou o governo de cumprir esse 
objetivo.

Durante a apresentação de on-
tem, o secretário disse que o impacto 
� scal devido às medidas de enfrenta-
mento à crise gerada pela pandemia já 
soma R$ 607 bilhões.

Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues

Contas públicas devem ter 
déficit de R$ 871 bi este ano

FINANÇAS

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

ANIMAIS

O presidente Jair Bolsona-
ro vai sancionar nesta terça-
-feira 29, em cerimônia no Pa-
lácio do Planalto, o projeto de 
lei que aumenta o crime para 
quem maltratar cães e gatos.

A primeira-dama, Michel-
le Bolsonaro, defendeu a san-
ção do projeto de lei, aprovado 
no dia 9 de setembro pelo 
Senado.

O projeto de lei é de au-
toria do deputado Fred Costa 
(Patriota-MG). Atualmente, 
quem maltrata animal é en-
quadrado no art. 32 da Lei de 
Crimes Ambientais (9.605/98), 
com pena de detenção de três 
meses a um ano de reclusão e 
multa.

A nova lei modi� ca a pena 
e passa para reclusão de dois 
a cinco anos, além de multa 
e proibição de o agressor ser 
tutor de animais.

BOLSONARO VAI 
SANCIONAR LEI QUE 
AMPLIA PENA PARA 
MAUS-TRATOS
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Segundo apurou o Agora RN, a aprovação deve ser tranquila. Na semana
passada, governo e oposição fecharam um acordo que resultou em várias mudanças na proposta

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte deve 
finalizar nesta terça-feira 29, 

em sessão marcada para as 10h30, a 
votação da Reforma da Previdência 
Estadual. Na última quinta 24, a pro-
posta foi aprovada em primeiro turno 
por 18 votos a 2 e 1 abstenção.

Caso seja aprovada também em 
segundo turno, a reforma vai à pro-
mulgação para começar a valer. O ato 
será assinado pelo próprio presidente 
da Assembleia, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB). Como se trata de 
uma emenda constitucional, não é 
necessária a sanção da governadora 
Fátima Bezerra.

Segundo apurou o Agora RN, a 
aprovação deve ser tranquila. Na se-
mana passada, governo e oposição 
fecharam um acordo que resultou 
em várias mudanças na proposta. O 
texto que vai à promulgação terá um 
impacto mais suave para os servido-
res do que a proposta original, envia-
da pelo governo para a Assembleia 
ainda em fevereiro.

Com a reforma, servidores da ati-
va que recebem acima de R$ 3.500,00 
vão contribuir mais para a previdên-
cia. O desconto no contracheque, que 
atualmente é de 11%, vai subir para 
até 18%, dependendo da remunera-
ção. No caso de aposentados e pen-
sionistas, a faixa de isenção cairá dos 
atuais R$ 6.101,05 para R$ 3.500,00.

Além disso, a reforma traz novas 
idades mínimas de contribuição, 

regras de cálculo dos benefícios e re-
gras para obtenção de pensão. Para 
quem está na ativa, há duas regras de 
transição.

A reforma precisa ser promulga-
da até quarta-feira 30. Nesta data, ter-
mina o prazo estipulado pelo Minis-
tério da Economia para que estados 
e municípios se adequem à Reforma 
da Previdência Geral, promulgada 
pelo Congresso em 2019. Governos 
e prefeituras que não se adequarem 
poderão perder o repasse de verbas 
federais, entre outras punições.

Além disso, as novas regras de-
verão reduzir em até R$ 250 milhões 
por ano o déficit da Previdência Es-
tadual. Em 2019, o rombo nas contas 

públicas foi de R$ 1,57 bilhão. Ou seja, 
considerando o desfalque do ano pas-
sado, a reforma só resolveria 16% do 
problema. Para este ano, a previsão é 
que o rombo seja maior porque mais 
servidores se aposentaram.

Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, comandando votação em 1º turno da reforma

Reforma da Previdência será 
votada em 2º turno nesta terça

Nove meses após surgir na 
China, a Covid-19 chegou 
nesta segunda-feira à mar-

ca de 1 milhão de mortes no mun-
do, em meio a uma segunda onda 
de casos nos países europeus e 
ainda longe de ser contida nos Es-
tados Unidos, na América Latina 
e na Índia.

No total, o novo coronavírus 
infectou mais de 33 milhões de 
pessoas no mundo, segundo levan-
tamento da Universidade Johns 
Hopkins (EUA).

Os Estados Unidos são, de 
longe, o país mais afetado em 
número de mortes e casos, com 
aproximadamente 205 mil mor-
tes. São seguidos pelo Brasil, com 
mais de 142 mil óbitos até esta 
segunda-feira, e depois por Índia 
(95,5 mil), México (76,4 mil) e Rei-
no Unido (41 mil).

A média móvel de mortes no Bra-
sil está abaixo de 700 desde a última 
quarta-feira, patamar ainda alto, o 
equivalente a quatro Boeings 737 lo-
tados caindo diariamente no País.

No Brasil, já são mais de 142 mil óbitos provocados pela Covid-19

Número de mortos pela 
Covid-19 chega a 1 milhão

MUNDO

REUTERS

A prova de vida, a ser realizada 
por aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), foi suspensa até 31 de ou-
tubro. A decisão foi publicada no Diá-
rio Oficial da União nesta segunda-fei-
ra e ocorreu em virtude da pandemia 
de coronavírus.

A princípio, a comprovação foi sus-
pensa em março, sendo, posteriormente, 
prorrogada até setembro. A exigência, 
prevista em lei, determina que benefici-
ários do INSS, servidores aposentados e 
anistiados comprovem que estão vivos a 
cada ano, em seu mês do aniversário ou 
após 12 meses da última prova de vida. 
Quem não fizer o procedimento pode ter 
sua remuneração suspensa.

De acordo com a Federação Brasi-
leira de Bancos, as instituições bancá-
rias estão aguardando a definição do 
cronograma por parte do INSS para 
poderem organizar a retomada da re-
alização da prova de vida de forma or-
ganizada e sem aglomerações. O INSS 

afirmou que oportunamente divulgará 
como os beneficiários deverão proce-
der para a prova de vida.

Antes da pandemia da Covid-19, 
para fazer a prova de vida, bastava 
apenas ir diretamente ao banco em 
que recebe o benefício e apresentar um 

documento de identificação com foto.
Este ano, o governo começou a 

implementar a prova de vida online. O 
segurado deve instalar os aplicativos 
Meu INSS e Meu GOV.BR no celular, fa-
zer cadastro e logar em ambos os apps 
e seguir o passo a passo.

Por causa da pandemia de Covid-19, várias agências do INSS estão sem funcionar pelo País afora

Prova de vida de segurados do
INSS é suspensa até 31 de outubro

PREVIDÊNCIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

QRCODE
Leia o QR Code acima com o 

smartphone e veja na página do
Agora RN todos os detalhes da reforma

EDUARDO MAIA / ALRN



As decisões anunciadas nesta 
segunda-feira 28 pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Co-
nama), presidido pelo ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, pas-
saram a ser alvos de uma série de 
questionamentos judiciais assim 
que foram oficializadas, no início 
da tarde.

A Rede Sustentabilidade en-
trou com ação no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), com pedido para 
que seja declarada a inconstitucio-
nalidade da nova resolução do Co-
nama, de número 500.

Essa nova resolução aprovou 
a extinção de duas resoluções que 
delimitam as áreas de proteção 
permanente (APPs) de mangue-
zais e de restingas do litoral brasi-
leiro, o que abre espaço para espe-
culação imobiliária nas faixas de 
vegetação das praias e ocupação 
de áreas de mangues para produ-
ção de camarão.

Na ação, a Rede argumenta 
que houve violação aos parâmetros 
normativos previstos sobre o licen-
ciamento de empreendimentos de 
irrigação, sobre os limites de Áreas 
de Preservação Permanente de 
reservatórios artificiais e de loca-
lidades em geral e sobre a queima 
de agrotóxicos e outros materiais 
orgânicos em fornos de cimento.

Na Câmara, o deputado Ales-
sandro Molon (PSB-RJ) apresentou 
um projeto de lei legislativo, no qual 
também pede que a nova resolução 
seja sustada, para que os temas 
sejam analisados. “Há um dever es-
tatal de assegurar a progressiva me-
lhoria da qualidade ambiental, não 
se admitindo flexibilizar direitos 
ambientais já consolidados. A ex-
tinção de espaços protegidos, por 
exemplo, é um flagrante retrocesso 
na preservação ambiental”, afirma 
Molon. “Como as revogações das 
referidas resoluções visam atender 

setores econômicos e beneficiar 
empreendimentos imobiliários, se 
faz necessário observar que na CF 
existe um entrelace da ordem eco-
nômica com o meio ambiente.”

A bancada do PSOL também 
apresentou um projeto de decreto 

legislativo, pedindo a suspensão 
das decisões. “Primeiro, o governo 
Bolsonaro esvazia o Conama atra-
vés de decreto, retirando a parti-
cipação da sociedade civil, depois 
implementa medidas que violam 
direitos socioambientais”, afirma a 

líder da bancada, deputada Sâmia 
Bomfim (Psol-SP), na ação assi-
nada pelos demais deputados da 
legenda. “As decisões do Conama 
afrontaram o poder regulamentar 
concedido ao Poder Executivo, 
sendo absolutamente incompa-
tível com os princípios reitores 
da Constituição Federal de 1988, 
especialmente em relação aos prin-
cípios de proteção e defesa do Meio 
Ambiente.”

O líder da Minoria da Câmara 
dos Deputados, José Guimarães 
(PT/CE), também apresentou Pro-
jeto de Decreto Legislativo (PDL) 
com o objetivo de sustar os efeitos 
da Resolução nº 500, que revogou 
resoluções anteriores de proteção 
ambiental.

Mais cedo, uma ação popular 
assinada por Nilto Tatto (PT-SP), 
Enio José Verri (PT-PR) e Gleisi Ho-
ffmann (PR-PR) pedia a suspensão 
da reunião e de suas decisões.
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O presidente da Associação 
Brasileira dos Criadores de 
Camarão, Itamar Rocha, mi-

nimizou nesta segunda-feira 28 a de-
cisão do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) de derrubar 
quatro resoluções ambientais duran-
te a 135ª reunião da entidade.

Presidido pelo ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, o conselho 
extinguiu as resoluções 302 e 303, 
ambas de 2002, que estabeleciam 
critérios para a preservação de áreas 
litorâneas de manguezais e restin-
gas, bem como áreas em torno de 
reservatórios de água, como os ma-
nanciais urbanos.

“Essas resoluções já deveriam ter 
sido revogadas como lixo legislativo 
desde a promulgação do Código Flo-
restal, em 2012, uma vez que foram 
substituídas por outras mais moder-
nas”, afirmou Rocha.

Para ele, tanto o Novo Código 
Florestal como as leis estaduais da 
carcinicultura  que regem os estados 
do Rio Grande do Norte, Maranhão, 
Sergipe e Paraíba, separando salga-
dos e apicuns das florestas de man-
gues ou manguezais, colocaram no 
lixo as resoluções 302 e 303.

“Essa resoluções só serviam para 
confundir as pessoas, uma vez que o 
Superior Tribunal Federal já havia se 
decidido pela constitucionalidade do 
Novo Código Florestal”, acrescentou.

Segundo o consultor e engenhei-
ro de pesca Sérgio Pinho, de Brasília, 
que já presidiu a extinta Superinten-
dência de Desenvolvimento da Pes-
ca, ainda nos anos de 1980, as reso-

luções 302 e 303 já foram absorvidas 
pelo Código Florestal, aprovado em 
2012, ainda no governo da ex-presi-
dente Dilma Roussef, depois de um 
intenso debate.

“No caso da carcinicultura, man-
guezal, sistema litorâneos, baixios 
e apicuns (áreas planas de elevada 
salinidade ou acidez, localizadas 
na região de maré e desprovidas de 
vegetação ou com vegetação rasa) 
eram tratados como floresta e isso 
foi resolvido pelo Código Florestal”, 
explicou.

O presidente da Federação da 
Agricultura do Rio Grande do Nor-
te, José Vieira, disse que há exagero 
nas críticas e vê uma radicalização 
de ambientalistas nessa questão. 
“Quem buscar o Código Florestal 
verá que toda essa questão já foi su-
perada”, afirmou.

Procurado pelo Agora RN no 
meio da tarde, o diretor-presidente 
do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (Idema), Leonlene 
Aguiar, ficou de opinar a respeito, 
mas não atendeu mais às ligações.  

Sobre outra resolução polêmica 
do Conama, que permite a queima 
de resíduos de poluentes orgânicos 
como pesticidas inseticidas e fun-
gicidas usados na agricultura em 
fornos de produção de cimento, o 
consultor Sérgio Pinho também mi-
nimizou:

“Basta uma portaria do Ibama 
para corrigir essa situação, caso se 
comprove que essa queima venha a 
produzir efeitos nocivos ao meio am-

biente”, afirmou. 
As revogações contaram com 

aprovação quase total do colegiado, 
formado na maioria por represen-
tantes do governo federal e de asso-
ciações do setor privado, como as 
confederações nacionais da indús-
tria e da agricultura. 

Em maio do ano passado, o pró-
prio ministro Ricardo Salles enxugou 
a composição do Conama de 96 para 
26 assentos. 

Registraram votos contrários 
a todas as revogações o estado do 
Piauí e as ONGs  Instituto Interna-
cional de Pesquisa e Responsabilida-
de Socioambiental Chico Mendes e a 
Associação Novo Encanto de Desen-
volvimento Ecológico.

O estado do Rio Grande do Sul 
também registrou voto contrário a 
duas das três revogações. O secretá-

rio de Meio Ambiente gaúcho, Artur 
Lemos Júnior, usou o Rio Grande do 
Norte como embasamento ao men-
cionar a resolução 303, que trata da 
proteção de áreas de manguezal e 
restinga.

“Estamos partindo de uma guer-
ra fiscal para uma guerra ambiental, 
pois em alguns estados vai ser mais 
restritivo e, em outros, não”, pontuou 
Lemos, em defesa da manutenção da 
resolução.

Segundo o jornal Folha de S.Pau-
lo, o secretário gaúcho fez o seguinte 
comentário:

 “Nosso receio é: em estados do 
Nordeste, o Rio Grande do Norte 
principalmente, tem empreendi-
mentos eólicos quase que em cima 
de dunas. Aqui no Rio Grande do Sul, 
por sermos mais protetivos e sob a 
legislação vigente, entendemos que 

não [poderia haver a instalação]. E aí 
passamos a perder esses investimen-
tos aqui no Rio Grande do Sul.”

Antecipando o resultado na reu-
nião do Conama, no domingo, 27, os 
deputados petistas Nilto Tatto (SP), 
Enio Verri (PR) e Gleisi Hoffmann 
(PR) ingressaram com uma ação 
popular preventiva na Justiça Fede-
ral pedindo, em tutela de urgência, 
a suspensão da reunião ou, não ha-
vendo tempo hábil para a decisão, a 
anulação das decisões tomadas pelo 
colegiado.

Nesta segunda-feira, a Associa-
ção Brasileira dos Membros do Mi-
nistério Público de Meio Ambiente  
enviou ofício ao ministro Ricardo 
Salles contra a revogação das resolu-
ções, arguindo “vícios de ilegalidade, 
que desdobrariam em galopante 
processo de judicialização, em de-
trimento da segurança jurídica e em 
prejuízo de toda a sociedade”.

Já a Associação Nacional dos Ser-
vidores de Meio Ambiente, em nota, 
defendeu julgamento imediato da 
ação que alterou a composição do 
Conama, impetrada pela Procurado-
ria Geral da República no Supremo 
Tribunal Federal no começo de 2019.

Outra entidade, a Liga das Mu-
lheres pelos Oceanos, publicou 
nota técnica contra a revogação da 
resolução 303, que retira a proteção 
de manguezais e restingas, argu-
mentando que esses ecossistemas 
constituem uma “proteção natural a 
nossa linha de costa, servindo como 
anteparos para o avanço das marés e 
contra a erosão costeira”.

Código Florestal já prevê proteção
a restingas e manguezais, diz Itamar
MEIO AMBIENTE | Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, Itamar Rocha afirma resoluções extintas nesta segunda-feira pelo Conama já nem deveriam existir desde a 
promulgação do Código Florestal em 2012. Nesta segunda, Conselho Nacional do Meio Ambiente derrubou resoluções ambientais que estabeleciam critérios para preservação das áreas

Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, Itamar Rocha

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, presidiu reunião que revogou resoluções

Parlamentares vão ao Supremo para derrubar decisão de Salles
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Os desafios dos alunos 
da rede pública do RN 
na preparação 
para o Enem 2020  
EDUCAÇÃO| Estudantes de escolas públicas no Rio Grande do Norte temem que as dificuldades na 
preparação para o Enem possam prejudicá-los na busca por uma vaga no ensino superior este ano 

NATHALLYA MACÊDO

O s alunos do 3º ano do ensino 
médio encaram um período im-
portante da vida com o � m do 

ciclo escolar. A maioria dos estudantes 
segue uma rotina preparatória intensa 
para a realização do Enem, exame que 
é a porta de entrada para universidades 
de todo o país. Em uma situação de nor-
malidade, a etapa já é di� cultosa. Em 
tempos de pandemia, o cenário � cou 
pior. Sem aulas presenciais, os estudan-
tes de escolas públicas no Rio Grande 
do Norte temem que as di� culdades 
na preparação para o Enem possam 
prejudicá-los na busca por uma vaga no 
ensino superior. 

Por causa da Covid-19, as provas da 
edição 2020 do exame foram adiadas 
para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 
(versão impressa); e 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro de 2021 (versão digital). Além 
de escrever uma redação, os candidatos 
terão que responder 45 questões de ca-
da área de conhecimento: linguagens, 
códigos e suas tecnologias; ciências 
humanas e suas tecnologias; ciências 
da natureza e suas tecnologias; e mate-
mática e suas tecnologias. 

Com o calendário acadêmico 
suspenso para aulas presenciais, de 
acordo com a Secretaria de Estado da 
Educação, da Cultura e do Lazer (SE-
EC-RN), cerca de 90% das unidades de 
ensino da rede estadual estão realizan-
do algum tipo de atividade televisiva, 
radiofônica, online e com material im-
presso. A maior preocupação da pasta 

é com o grupo de alunos que ainda não 
foi alcançado por estas atividades. A 
secretaria a� rmou que trabalha para 
integrá-los na rotina de estudos não 
presencial. 

Esse é o caso de Maria Rita Pinhei-
ro. A jovem de 18 anos é aluna da Escola 
Estadual Adão Marcelo da Rocha, que 
� ca em Taipu, município distante cerca 
de 55 quilômetros de Natal. À reporta-
gem, ela relatou que só teve seis encon-
tros virtuais com professores nos últi-
mos meses. “Nem chegamos a ter aulas 
presenciais esse ano, a pandemia che-
gou primeiro”. Maria acredita que será 
prejudicada no Enem. “Quero cursar di-
reito, mas acho que não tenho chances 
de passar”. Mesmo estudando em casa, 
a jovem encontra obstáculos para tirar 
dúvidas sobre assuntos recorrentes do 
Enem. “A escola ainda está decidindo 
se haverá prova avaliativa. Não quero 
repetir de ano, mas é bem provável que 
isso aconteça”, a� rmou.  

A situação é um pouco melhor para 
Quezia Silva, 17. Ela estuda no Centro 
Estadual de Educação Pro� ssional Se-
nador Jessé Pinto Feire (Cenep), na Zo-
na Leste da capital potiguar, e está as-
sistindo aulas – reduzidas e à distância 
– desde julho. “Creio que as atividades 
estão suprindo as nossas necessidades. 
Porém, o contato direto com os profes-
sores faz falta. O processo de aprendi-
zado � ca mais fácil quando estamos na 
sala de aula, focados e concentrados”. 
Quezia considera injusto o retorno das 
escolas privadas. “Por mais que falte 
pouco tempo de aula até o Enem, vai fa-

zer muita diferença para os alunos por-
que, provavelmente, eles terão muitas 
revisões e simulados”, apontou. A SEEC 
a� rmou que, em breve, serão iniciados 
aulões preparatórios em TV aberta 
com a participação de professores da 
rede estadual. 

Questionada sobre a disparidade 
entre as redes pública e privada, a pasta 
reconheceu que o problema é histórico. 
Mas que, observando os números do 
Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB), a melhora na 
educação do país é motivada pelo cres-
cimento da aprendizagem na rede pú-
blica. Na estadual, por exemplo, o mais 
recente índice foi de 3,2, um avanço de 
0,34 pontos em relação ao ano de 2017. 
A variação entre 2017 e 2019 foi quase 4 
vezes maior que a ocorrida no período 
anterior, segundo a secretaria.  

Com o início da aplicação das me-
didas de isolamento social em março, 
as escolas do Rio Grande do Norte 
suspenderam as atividades presenciais 
ainda esperando que a quarentena 
durasse pouco tempo. Essa é uma das 
principais justi� cativas apontadas por 
representantes de colégios privados em 
relação à demora para começar as au-
las virtuais do ensino remoto. “Quando 
percebemos que � caríamos muito tem-
po em casa, tivemos que organizar um 
cronograma e isso demorou um pou-
co”, relembrou Olavo Vitorino, profes-
sor de uma escola particular de Natal.  

Ao Agora RN, o estudante Guilher-
me Praxedes, de 17 anos, contou que as 
aulas virtuais se tornaram frequentes 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A rede hospitalar pediátrica de 
Natal será ampliada a partir 
desta terça-feira 29. A Secreta-

ria Municipal de Saúde (SMS) vai abrir 
novos leitos para o público infantil em 
cinco Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPA) da capital potiguar.

Com a ampliação da capacidade 
das UPAs, o número total de leitos 

sobe de 17 para 22. Estes locais serão 
utilizados para a regulação de atendi-
mentos hospitalares. Segundo a SMS, 
o Hospital Municipal Pediátrico Ni-
valdo Junior será aberto ao público na 
quarta-feira 30 para prover serviço de 
internação para crianças. A estrutura 
foi montada onde era o antigo hospi-
tal Sandra Celeste.

Os candidatos já matricula-
dos ou não em instituição 
de ensino superior, onde 

pretendem receber uma das bolsas 
remanescentes do programa Univer-
sidade para Todos (ProUni), têm até 
quarta-feira (30) para fazer inscrição 
na [http://%20http//prouniportal.
mec.gov.br/]página do programa. 

São 90 mil bolsas não preenchidas 
no processo seletivo regular para o 
segundo semestre de 2020.O ProUni 
oferece bolsas de estudo integrais e 
parciais em instituições privadas de 
educação superior, em cursos de gra-
duação e sequenciais de formação 
especí� ca a estudantes brasileiros 
sem diploma de nível.

Inscrições para o ProUni se 
encerram nesta quarta-feira

REMANESCENTES

Atendimento pediátrico será 
ampliado nas UPAs de Natal

SAÚDE

em meados de abril. O jovem é aluno do 
CDF Colégio e Curso, escola particular 
localizada na Zona Norte de Natal, e 
deseja ser aprovado em jornalismo na 
UFRN. “Tento acompanhar os conte-
údos, mas manter a autodisciplina é 
difícil com as distrações em casa”, ava-
liou. Segundo ele, a instituição planeja o 
retorno das atividades presenciais para 
o próximo dia 5. 

Outras escolas já retomaram as 
aulas na capital potiguar após a auto-
rização do prefeito Álvaro Dias (PS-

DB). Assim, o “novo normal” para o 
ensino presencial foi iniciado em 14 de 
setembro. Antes disso, o sindicato que 
representa as instituições apresentou 
um protocolo próprio de segurança 
sanitária. No início de setembro, pais e 
professores realizaram um protesto pa-
ra pedir o retorno. Em seguida, a reto-
mada das aulas presenciais nas escolas 
particulares foi aprovada pelo comitê 
cientí� co municipal sob argumentos 
de indicadores positivos avaliados atra-
vés de estudos técnicos.

Aulas presencias nas escolas públicas e privadas no RN estão suspensas desde 18 de março

++LEITOS DE OBSERVAÇÃO 
PEDIÁTRICA NAS UPAS: 

UPA Esperança  5

UPA Pajuçara  4 

UPA Potengi   4 

UPA Satélite   5

UPA Pescadores   2

Unidade Mista e Mãe Luiza   2 
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FISCALIZAÇÃO 
À 
BEIRA-MAR
TRÂNSITO | Policiais militares que atuam na Operação Lei Seca no Rio 
Grande do Norte agora também têm a missão de coibir peripécias de 
motoristas imprudentes nas areias das praias e dunas do Estado

ANDERSON BARBOSA

Os policiais militares que atuam na 
Operação Lei Seca no Rio Grande 
do Norte estão diversificando o fo-

co de suas ações. Além de trabalhar para 
evitar que motoristas bêbados causem 
mortes e acidentes nas ruas e avenidas, a 
missão agora também é coibir peripécias 
nas areias das praias e dunas do Estado. É 
a chamada Operação Praia Segura. Neste 
fim de semana, por coincidência, um jipei-
ro sofreu um acidente impressionante ao 
capotar seu veículo diversas vezes sobre 
uma duna na praia de Búzios, em Nísia 
Floresta. Por sorte, ninguém se feriu.

A Operação Praia Segura começou 
justamente neste último fim de semana, 
e deve se estender até a Operação Verão, 
que só termina após o carnaval. “A missão 
é dar atenção às praias dos litorais Sul e 
Norte, combatendo o tráfego de veículos 
na orla, o que é proibido. No sábado, por 
exemplo, quatro quadriciclos e uma moto 
foram apreendidos, além de autuações di-
versas”, destacou o capitão PM Isaac Paiva, 
coordenador da Operação Lei Seca no RN. 
O capotamento nas dunas de Búzios foi 
no domingo, longe da fiscalização.

“Chegaram informações e alguns 
fatos de que nas áreas litorâneas e de 
dunas, o tráfego de veículos 4x4, UTVs 

e quadriciclos estava muito grande, 
causando sérios riscos de acidentes, 
com veículos sendo dirigidos por ado-
lescentes, pessoas embriagadas... após 
reunião administrativa que ocorreu 

durante a semana passada, com o in-
tuito de evitar acidentes e preservar 
vidas, resolvemos mudar as operações 
para operar nas praias e dunas do litoral 
Norte”, explicou o oficial.

TRECHOS PROIBIDOS E PERMITIDOS PARA  PASSEIOS NA ORLA

Abaixo, veja quais são as praias onde o trânsito de veículos é proibido, e quais os trechos permitidos (apenas para 
veículos credenciados e/ou devidamente autorizados pelo Detran) nos quais o condutor não pode ultrapassar o limite 
de 50 quilômetros por hora.

Litoral Norte - Praias com 
acesso de veículos PROIBIDO

* Redinha Velha;
* Redinha Nova;
* Santa Rita;
* Genipabu (trecho entre o box da APCBA até a balsa do rio Ceará-Mirim);
* Graçandu;
* Pitangui;
* Jacumã;
* Porto-Mirim;
* Muriú;
* Barra de Maxaranguape.

Litoral Norte - Praias com acesso 
de veículos PERMITIDO (até 50 km)

* Santa Rita/Genipabu (trecho entre o Bar 21 até o 
Bar do Pedro, utilizando-se da trilha de mão dupla);
* Acesso ao embarque e desembarque das balsas 
da Barra do Rio Ceará-Mirim (iniciando a partir 
do encontro do Rio Ceará-Mirim com o mar, logo 
após a travessia da balsa estendendo-se por 
aproximadamente 500 metros da orla, após a última 
barraca, onde o veículo deverá pegar a estrada 
asfaltada);
*Acesso às barracas de Graçandu (após o povoado 
de Pitangui, na altura do antigo ‘Roller’, terminando 
na primeira subida após o restaurante Jacumã (Jacó) 
na praia de Jacumã):
* Acesso às barracas da praia de Muriú (trecho após 
as casas de veraneio de Muriú até a balsa de Barra 
de Maxaranguape, onde o veículo deverá trafegar 
pelas ruas centrais da cidade, tendo acesso à praia 
apenas a partir do Cabo São Roque).

Litoral Sul - Praias com 
 acesso de veículos PROIBIDO

* Via Costeira;

Operação Praia segura 
começou neste último 
fim de semana no RN

“PODERIA TER OCORRIDO UMA TRAGÉDIA”
“Se estivéssemos no litoral Sul no domingo, certamente teríamos evitado o 

acidente que aconteceu lá, pois teríamos patrulhando aquela área mesmo, por-
que ela é comumente usada pelos jipeiros. Ainda bem que ninguém se machucou, 
mas poderia ter ocorrido uma tragédia”, acrescentou o capitão Isaac, ao se referir 
ao capotamento ocorrido em Búzios.

Ainda sobre o acidente, o capitão reforçou que sua equipe vai intensificar a 
fiscalização na orla da Grande Natal. “Nos próximos finais de semana, iremos al-
terar as áreas de fiscalização e o tipo de operação. O objetivo é que, quando chegar 
a Operação Verão, já tenhamos tido sucesso na prevenção e diminuir a este tipo 
de infração”, acrescentou.

REPRODUÇÃO
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“ATIVIDADE QUE 
PROPICIA UM LAZER 
CONSTANTE E BARATO”, 
DIZ ASSOCIAÇÃO

A Associação Potiguar de Of-
fRoad divulgou uma nota sobre o 
acidente nas dunas de Búzios. Dis-
se que o motorista é de Pernambu-
co, que estava visitando Natal e que, 
“sem a habitualidade necessária e 
desconhecedor do terreno, teve a 
infelicidade de se envolver no inci-
dente que gerou a cena espetacular 
que todos viram, mas que felizmen-
te, graças à segurança extrema do 
veículo, só teve como consequência 
danos materiais”.

Ainda de acordo com a asso-
ciação, deve-se lembrar que “a ati-
vidade do o� -road é algo que já faz 
parte da cultura do nosso Estado, 
gerando milhares de empregos di-
retos e indiretos e gerando milhões 
de reais em impostos, devido à co-
mercialização de veículos, peças, 
acessórios e serviços. Como se não 
bastasse, é uma atividade que pro-
picia um lazer constante e barato 
a milhares de famílias potiguares, 
que através dele desfrutam, da for-
ma mais democrática possível, das 
belezas do nosso Estado, tornando-
-as acessíveis mesmo àqueles que 
não possuem recursos para contra-
tar um oneroso passeio realizado 
por pro� ssionais”.

O capitão Isaac Paiva explicou 

que o objetivo da Operação Praia 
Segura é garantir a segurança dos 
banhistas, na orla, bem como dos 
próprios condutores que se arris-
cam em dirigir em dunas móveis, o 
que pode acarretar acidentes como 
o deste último domingo, que só re-
sultou em danos materiais.

“No sábado, inclusive, realiza-
mos � scalização na orla, porém 
fomos ao litoral Norte, onde foram 
feitas remoções de veículos que 
trafegavam na orla. Os condutores 
� scalizados nesses locais, além de 
serem noti� cados sobre a circula-
ção em área não permitida, tam-
bém serão � scalizados quanto ao 
uso de bebida alcoólica”, pontuou.

As ações não ocorrerão de 
forma isolada. O comandante da 
Lei Seca explicou que serão de-
sempenhadas em conjunto com 
outros órgãos de segurança públi-
ca estadual, como o Comando e 
Policiamento Rodoviário Estadual 
(CPRE), Companhia Independente 
de Policiamento Ambiental (CI-
PAM) e entidades de � scalização 
municipais, de acordo com o local 
da infração. 

“Até o � nal do ano, esperamos 
manter esse nível de � scalização 
conjunta, para prevenir acidentes 
e ir conscientizando as pessoas do 
perigo dessas práticas, uma vez que 
com a chegada do verão, o movi-
mento na área litorânea aumenta 
drasticamente e com isso a pro-
babilidade de acidentes também 
cresce”, disse Isaac.

TRECHOS PROIBIDOS E PERMITIDOS PARA  PASSEIOS NA ORLA

Abaixo, veja quais são as praias onde o trânsito de veículos é proibido, e quais os trechos permitidos (apenas para 
veículos credenciados e/ou devidamente autorizados pelo Detran) nos quais o condutor não pode ultrapassar o limite 
de 50 quilômetros por hora.

Litoral Norte - Praias com 
acesso de veículos PROIBIDO

* Redinha Velha;
* Redinha Nova;
* Santa Rita;
* Genipabu (trecho entre o box da APCBA até a balsa do rio Ceará-Mirim);
* Graçandu;
* Pitangui;
* Jacumã;
* Porto-Mirim;
* Muriú;
* Barra de Maxaranguape.

* Ponta Negra;
* Cotovelo;
* Pirangi do Norte;
* Pirangi do Sul;
* Pirambúzios;
* Búzios;
*Tabatinga;
* Camurupim;
* Barreta;
* Tibau do Sul;
* Pipa;
* Praia do Amor;
* Afogados;
* Cancela;
* Praia das Minas;
* Pedra D’água;
* Sibaúma;
* Barra de Cunhaú (trecho da barraca do Baiano até 
as proximidades do rio Curimataú).

Litoral Sul - Praias com acesso 
de veículos PERMITIDO (até 50 km)

* Trecho de praia após a praia de Barreta (Malembá) 
até a travessia de balsa da Lagoa de Guaraíra;
* Trecho de praia iniciado a partir do Pontal de Barra 

de Cunhaú;
* Morro da Cotia;
* Praia de Olho D’água;
* Morro Amarelo;
* Andorinha;
* Praia do Porto;
* Praia do Presídio (seguindo pelas ruas da cidade 
de Baía Formosa;
* Trecho de praia iniciado após o Hotel Chalemar;
* Praia de Bacopari;
* Praia do Farol;
* Barreirinha;
* Praia de João dos Santos
* Cachoeira;
* Praia do Urubu;
* Cotia;
* Sagi;
* Guajú (até a travessia de balsa do Rio Guajú).

LEI SECA CONTINUA

As blitzen de alcoolemia continuarão 
a funcionar normalmente em 
Natal e região Metropolitana, de 
forma alternada com as ações de 
� scalização na orla que, como dito, 
também contará com realização de 
testes de bafômetro.

PMRN
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FOTOS: REPRODUÇÃO

As cidades potiguares de Caicó 
e Florânia decidiram proibir, 
por meio de decretos munici-

pais, que candidatos a cargos eletivos 
promovam carreatas, passeatas e co-
mícios durante o período de campa-
nha eleitoral deste ano. 

Os dois municípios foram os pri-
meiros a acatar a recomendação da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) para evitar aglomerações em 
atos políticos em todo o Rio Grande 
do Norte. 

A preocupação dos gestores da 
Saúde é de que as atividades políti-
cas, como as que ocorreram no últi-
mo domingo 27 em diversas cidades 
do Rio Grande do Norte — na aber-
tura o� cial da campanha eleitoral 
em todo o País —, possam gerar uma 
nova onda de contágios da Covid-19.

A Secretaria Estadual de Saúde 
divulgou nesta segunda-feira 28 reco-
mendações direcionadas para o mo-
mento de campanha e eleições. De 
acordo com o Cipriano Maia, titular 
da Sesap, os partidos foram alerta-
dos sobre as medidas de segurança.  
“A campanha é um momento rico  
de debate, mas precisamos manter 
o distanciamento social, as medidas 
de higiene e o uso correto da másca-
ra. Não podemos deixar que o nosso 
momento de exercer a democracia 
se transforme em um espaço para o 
contágio do coronavírus, o qual pode 
acarretar em um  cenário de novas 
perdas”, disse.

No primeiro dia de campanha no 
Rio Grande do Norte, no domingo 

27, aglomerações foram registradas 
em diversos municípios. Imagens 
publicadas nas redes sociais mostra-
ram, por exemplo, o lançamento de 
campanha na cidade de Macau, na 
região Oeste potiguar, com direito a 
carreata, muitas pessoas nas ruas e 
nenhum respeito às regras de distan-
ciamento social.

Na semana passada, o Governo 
do Rio Grande do Norte liberou a 
promoção de eventos com até 100 
pessoas, mas, de acordo com as ima-
gens, as atividades de campanha não 
respeitaram ao que diz a portaria 
estadual 026/2020. Em razão da po-
lêmica relacionada com as aglome-
rações, o  prefeito de Caicó, Robson 
de Araújo (PSDB), anunciou nesta 
segunda-feira 28 que vai publicar de-
creto municipal proibindo atividades 
políticas que gerem aglomerações. 
Ele concorre à reeleição no cargo. 

Segundo o prefeito, a medida foi 

tomada para evitar aumento nas 
infecções pelo novo coronavírus. 
Robson de Araújo, conhecido como 
“Batata”, pontuou que o decreto foi 
tomado para impedir a adoção medi-
das restritivas para o setor econômi-
co, como o fechamento do comércio. 
“Se os casos voltarem, se pessoas 
começarem a adoecer cada vez mais, 
quem vai se prejudicar são os comer-
ciantes e a economia como um todo. 
E isso nós não queremos”, disse. 

Já a prefeita de Florânia Márcia 
Nobre (DEM) assinou nesta segun-
da-feira decreto proibindo carreatas, 
passeatas e comícios. As medidas 
serão discutidas em 20 dias. Ela não 
será candidata à reeleição.

A proibição visa garantir a conti-
nuidade das políticas de isolamento 
social e prevenção ao coronavírus. 
O decreto recomenda, ainda, que na 
distribuição de material informativo, 
conhecidos como “santinhos”, haja, 

no máximo, duas pessoas durante as 
entregas, utilizando adequadamente 
a máscara de proteção e portando 
álcool 70%.

Além disso, os comitês de cam-
panha devem funcionar com limite 
de pessoas indicados para metragem 
do local, devendo os representantes 
providenciarem placa informativa 
contendo a área em metro quadra-
do, bem como o número máximo de 
pessoas  que o ambiente comporta.

As  lives foram autorizadas pe-
lo decreto desde que o número de 
assessores políticos não deve ultra-
passar 50% do total de candidatos 
presentes e a equipe técnica presente 
na live não deve ser superior a dez 
pro� ssionais.

Em nota o� cial, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) apontou que a � s-
calização das aglomerações na aber-
tura da campanha eleitoral deste ano 
é de competência do poder Executi-
vo — Estado e municípios. O órgão 
também recomenda que os gestores 
públicos adotem medidas  para im-
pedir cenas de grande concentração 
de pessoas em atos políticos. 

“O TRE reforça as recomenda-
ções mencionadas e expressa preo-
cupação e profunda consternação 
com as imagens divulgadas, orien-
tando candidatos e partidos políti-
cos para que se adequem às normas 
sanitárias, e solicitando ao Poder 
Executivo que tome as medidas cabí-
veis  e de sua competência no que se 
refere à � scalização do cumprimento 
de tais normas”. 

Cidades potiguares proíbem 
aglomerações durante a 
campanha eleitoral

PREOCUPAÇÃO | Prefeituras de 
Caicó e Florânia tomaram medidas 
para evitar aglomerações nas 
atividades da campanha eleitoral 
deste ano. Prefeitos das cidades 
dizem que ação visa impedir 
aumento nos contágios da 
Covid-19

Cenas da agloremação durante abertura da campanha eleitoral na cidade potiguar de Macau

RECOMENDAÇÕES 
DA SESAP PARA A 
CAMPANHA ELEITORAL

  Haverá a possibilidade de 
realização de comícios, passe-
atas e convenções presenciais 
desde que estejam dentro da fa-
se do protocolo de retomada do 
setor de eventos, respeitando as 
regras de distanciamento social 
e proteção individual, e com au-
torização da Vigilância Sanitária 
municipal; 

  O município deve ser o 
responsável pelo monitoramen-
to dos eventos e garantia da 
implementação das medidas de 
biossegurança; 

  Os eventos partidários 
e eleitorais devem seguir o 
protocolo de biossegurança 
conforme as recomendações 
do presente documento e con-
forme o “Plano Básico de Se-
gurança Sanitária de condutas 
para a retomada do setor de 
eventos no Rio Grande do 
Norte”, desde que  realize os 
ajustes indicados;  

  Evitar o uso e comparti-
lhamento de materiais de cam-
panha impressos como carti-
lhas, jornais, santinhos, dando 
preferência sempre que possível 
ao marketing digital;
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. MARÍLIA BEATRIZ GUIMARÃES PANGRÁCIO, brasileira, solteira, fonoaudióloga, portadora do RG 
sob o n° 2083591 – IIPR, portadora do CPF/MF n° 631.724.539-87, residente e domiciliado na Av. Ayrton Sena, n° 1000, 
bloco 4, apto 1501, Nova Parnamirim/RN, CEP: 59151-600, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez 
Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 
1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa do Sol, com Fundos para a Rua Cruzeiro do Sul, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 5.559,74m²(cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove metros e setenta e 
quatro decímetros quadrados), com benfeitorias existentes no local, imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.06.1315.0000.2 e, sequencial n° 1.003394.7.  LIMITES: Ao Norte, do 
ponto P1 ao P2 com 104,81m, com a Sra. Jaqueline Jeronimmo da Silva Machielson, Sr. Bendik Berg, Sra. François Prevot 
e esposa, Sra. Maria Begonia Tanarit e esposo;                                                                                                                                    
Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 26,97m, do ponto P3 ao P4 com 13,65m e do ponto P4 ao P5 com 18,25m com a Sra.  
Michaela Jansen Ferreira Latavanha e a Rua Cruzeiro do Sul totalizando 58,87m de limite leste;                                                                                                                                   
Ao Sul, do ponto P5 ao P6 com 30,48m, do ponto P6 ao P7 com 51,53m e do ponto P7 ao P8 com 18,90m com a Sr 
Hector Hugo Costa, Sra Rosa Maria Pares Gil e o Sr Antonio Abrau Junior totalizando 100,91m de limite sul;                                                                                                                                        
Ao Oeste, do ponto P8 ao P9 com 38,47m e do ponto P9 ao P1 com 22,11m com a Travessa do Sol totalizando 60,58m de 
limite oeste.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 146.172,92. A requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Michaela Jansen Ferreira Latavanha, a Sra. 
Jaqueline Jeronimmo da Silva Machielson, o Sr. Bendik Berg, a Sra. François Prevote e esposa, a Sra. Maria 
Begonia Tanarit e esposo, o Sr. Hector Hugo Costa, a Sra. Rosa Maria Pares Gil, o Sr. Antonio Abrau Junior, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e 
o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 29.09.2020 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que 
Está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a renovação das seguintes licenças: 

 Renovação de licença de operação Nº2017-115794/TEC/(RLO-1226), para o poço de petróleo de 
código 3-PBC-2-RN, localizado no campo Sabia Bico de Osso, Bloco POT-T-748, em Zona Rural do 
Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Renovação de licença de operação Nº2017-115584/TEC/(RLO-1183), para o poço de petróleo de 
código 1-CNB-1-RN, localizado no campo Sabia Bico de Osso, Bloco POT-T-748, em Zona Rural do 
Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

Braz Gaudencio dos Santos Santana   
Representante Legal  
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que 
Está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a renovação das seguintes licenças: 

 Renovação de licença de operação Nº2017-115565/TEC/(RLO-1179), para o Poço de petróleo de 
código 3-PRR-2-RN, localizado no campo Sabia da Mata , Bloco POT-T-749, em Zona Rural do 
Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Renovação de licença de operação Nº2017-115580/TEC/(RLO-1182), para o Poço de petróleo de 
código 1-PRR-1-RN, localizado no campo Sabia da Mata , Bloco POT-T-749, em Zona Rural do 
Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Renovação de licença de operação Nº2017-115560/TEC/(RLS-0313), para o Acesso ao poço de 
petróleo de código 3-PRR-2-RN, localizado no campo Sabia da Mata , Bloco POT-T-749, em Zona 
Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Renovação de licença de operação Nº2017-115250/TEC/(RLO-1144), para a linha de surgência do 
poço de petróleo de código 3-PRR-3-RN, localizado no campo Sabia da Mata , Bloco POT-T-749, 
em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

Braz Gaudencio dos Santos Santana 
Representante Legal 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Luiz Carlos Ferreira Amorim CPF 050.295.158-36 torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA a Licença Prévia (LP), para Extrativismo Mineral, mediante PLG, na 
localidade Fazenda Talhado, zona rural, Município de Tenente Ananias/RN.

Luiz Carlos Ferreira Amorim
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

 SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA, CPF 323.732.284-91, torna público que recebeu do Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
Nº 2015 - 103001/TEC/LS-0252, com prazo de validade, 26/12/2020, em favor do empreendimento, para extração de 
areia, numa área de 34,75ha, volume 1.500 m3/mês, inserida na poligonal do Processo ANM 848221/16, localizado na 
Fazenda Lagoa do Fumo, Município de São José do Mipibu-RN.

SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA 
Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA, CPF 323.732.284-91, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS Nº 2016 - 103001/TEC/LS-0262, para extração de areia, numa área de 34,75ha, volume 1.500 
m3/mês, inserida na poligonal do Processo ANM 848221/16, localizado na Fazenda Lagoa do Fumo, Município de 
São José do Mipibu-RN.

SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA]

SAL LARA INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI, CNPJ 12.652.756/0001-02, torna público que recebeu do Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 
2020-149293/TEC/LS-0043, com prazo de validade até 21/09/2026, em favor do empreendimento, Atividade de 
Benefi ciamento de Sal na produção de suplemento mineral para consumo animal, em uma área total de 175,10 m², 
sendo 126,60m² referente a área de produção e 6,00 m² a área de administração. O empreendimento está localizado 
nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.425.724,50 mN; 679.242,08 mE, 
localizada em Rua Antonio Nestor de Souza, nº 30, Bom Pastor, Lot. Dix Sept Rosado, Mossoró/RN.

Thiago Ticiano Sombra de Lima
Sócio - Administrador

AUXÍLIO | Anúncio de que o Renda Cidadã será financiado com limitação dos gastos de precatórios e do 
Fundeb gerou críticas de que o projeto se trataria de uma tentativa do Governo para driblar o teto de gastos

O Renda Cidadã, novo programa 
social do governo federal, será � -
nanciado com o dinheiro de pre-

catório e recursos do Fundeb, o fundo 
para a educação básico que terá reforço 
do governo. Os recursos do Fundeb, pela 
legislação em vigor, � cam fora do teto de 
gastos, regra que impede o crescimento 
da despesas da in� ação acima.

O anúncio foi feito durante reunião 
do presidente Jair Bolsonaro e líderes 
do governo, partidos e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O programa será incluído na Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 
emergencial, segundo informou o rela-
tor, senador Marcio Bittar (MDB-AC). 
O parlamentar informou que a propos-
ta usa parte dos recursos dos preca-
tórios para � nanciar o Renda Cidadã. 
Segundo ele, hoje há R$ 55 bilhões de 
precatórios no Orçamento. 

A proposta � xa 2% da receita cor-
rente líquida para pagar os precatórios. 
"O que sobrar vai para o Renda Cidadã", 
disse.

Os precatórios são valores devidos 
a pessoas físicas ou jurídicas após sen-
tença de� nitiva na Justiça.

O relator informou ainda que até 
5% do novo recurso para o Fundeb, 
também vai ajudar famílias do pro-
grama. Ele não deu detalhes. Mas essa 
proposta já foi proposta pela equipe 
econômica na época de votação do no-
vo Fundeb e foi vetada pelo Congresso.

O líder do governo na Câmara, 
deputado Ricardo Barros (PP-PR), dis-

se que o novo programa social Renda 
Cidadã não vai furar o teto de gastos.

Barros falou com a imprensa após 
uma reunião de líderes partidários e 
ministros com o presidente Jair Bol-
sonaro no Palácio da Alvorada. Após o 
encontro, Bolsonaro, ministros e parla-
mentares deram esclarecimentos so-
bre o que foi discutido. O parlamentar 
não deu outros detalhes sobre o Renda 
Brasil, como o valor do benefício ou 
quando deverá começar a ser pago.

O ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU) Bruno Dantas criticou 
a proposta apresentada pelo governo 
para � nanciar o Renda Brasil. Para ele, 
usar recursos do Fundeb, destinado à 
educação básica, é um forma de "mas-

carar" mudanças no teto de gastos.
"Emenda constitucional pode mu-

dar o teto de gastos? Juridicamente, 
claro que sim. O problema é o signi-
� cado político para o compromisso 
com gestão � scal responsável. Emenda 
constitucional pode tirar dinheiro do 
FUNDEB para mascarar mudança do 
teto? Pode, mas por que tergiversar?", 
escreveu Bruno Dantas em uma rede 
social.

As primeiras reações apareceram 
menos de uma hora após a divulgação. 
Auxiliares do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), consideraram 
inadmissível � nanciar o Renda Cidadã 
com dinheiro destinado a precatórios 
e classi� caram a medida como calote.

Presidente Bolsonaro (esq.) e o ministro Paulo Guedes articularam a criação do Renda Brasil

Renda Cidadã substitui Bolsa Família 
e contará com precatórios e Fundeb

A melhoria das condições de 
mercado e as novas emissões 
permitiram que o endivida-

mento do governo subisse em agosto. 
A Dívida Pública Federal (DPF), que in-
clui o endividamento interno e externo 
do governo federal, subiu, em termos 
nominais, 1,56% em agosto, na com-
paração com julho, informou nesta se-
gunda-feira 28 a Secretaria do Tesouro 
Nacional. O estoque passou de R$ 4,344 
trilhões para R$ 4,412 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária Fede-
ral interna (DPMFi), que é a parte da 
dívida pública em títulos no mercado 
interno, subiu 1,35% em agosto, pas-
sando de R$ 4,118 trilhões para R$ 
4,174 trilhões.

A alta deve-se, segundo o Tesouro, 
à emissão líquida de R$ 32,2 bilhões na 
DPMFi. Além disso, houve apropriação 
positiva de juros (quando os juros da dívi-
da são incorporados ao total mês a mês), 
no valor de R$ 23,5 bilhões. A emissão 
líquida de títulos da Dívida Pública Mobi-

liária Interna deu-se pela diferença entre 
o total de novos títulos emitidos pelo Te-
souro Nacional – R$ 113,79 bilhões – em 

relação ao volume de títulos resgatados 
(embolsado pelos investidores), que so-
mou R$ 81,59 bilhões.

Em julho, o estoque de títulos dívida pública estava em R$ 4,344 trilhões, segundo o Banco Central

Dívida Pública Federal sobe 1,56% 
em agosto e vai para R$ 4,41 trilhões

GASTO

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

EVARISTO SA 
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Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO
SAÚDE | Especialista destaca que fatores de risco para jovens e adultos vão de hipertensão a estresse; casos 

de cardiopatias congênitas em crianças atingem cerca de 30 mil nascidos anualmente

De 0 a 100 (ou mais). Esse pode-
ria ser um teste de velocidade 
de um carro potente, mas tam-

bém representa todo o período em que 
devemos cuidar do motor do nosso 
corpo: o coração. De acordo com o 
médico cardiologista Leopoldo Piegas, 
do HCor, ao contrário do que ainda se 
acredita, não são somente os idosos 
que convivem com as cardiopatias — e 
a atenção à saúde cardíaca deve come-
çar cedo, levando em conta cada fase 
da vida e diferentes fatores de risco, 

como estresse, diabetes e hipertensão.
Segundo o Ministério da Saúde, 

desde 2013, os episódios de infarto 
entre adultos com até 30 anos subi-
ram 13%. O estresse repentino, que 
é tido como a causa de cerca de 15% 
dos casos de infarto, por provocar o 
fechamento de uma artéria coronária, 
também não “escolhe” idade. Outro 
número que mostra que a ameaça de 
infartar começa muito mais cedo do 
que se imagina é o de pacientes com 
pressão alta. 

No país, são 36 milhões de adultos 
brasileiros com diagnóstico de hiper-
tensão arterial. O quadro é um alerta 
para o desenvolvimento de problemas 
cardíacos.

Pensando nestes casos, o Dia 
Mundial do Coração é comemorado 
nesta terça-feira no dia 29 de setem-
bro.  A data tem por objetivo alertar 
e conscientizar a população sobre a 
importância de manter hábitos sau-
dáveis e preservar a saúde do coração. 
Saiba mais a seguir:

LINHA DO TEMPO 
DA SAÚDE DO CORAÇÃO

Não é somente o infarto que pode 
comprometer o bom andamento do nosso 
motor. Apesar de não ser possível delimitar 
uma trajetória da saúde do coração, em 
cada “quilômetro rodado” há, sim, problemas 
mais incidentes e que merecem atenção e 
cuidados especiais. O especialista classifica 
quais são:

- Cardiopatia congênita
Como o próprio nome se refere, é uma 
condição cardíaca que engloba qualquer 
alteração do coração e dos vasos desde 
o feto até a idade adulta. O quadro atinge 
cerca de 30 mil crianças nascidas no Brasil, 
anualmente, e é a segunda maior causa de 
morte de crianças em todo o Brasil, perdendo 
apenas para a má formação cerebral. A 
depender do tipo de cardiopatia, essa pode 
ser diagnosticada e operada antes mesmo 
do nascimento do bebê, ainda na barriga da 
mãe. A maioria costuma ser diagnosticada 
após o nascimento, alguns casos, no entanto, 
só na fase adulta.

- Cardiopatias pediátricas
São diferentes das cardiopatias congênitas 

e se caracterizam por doenças do coração 
adquiridas na infância. Dentre as mais 
comuns, estão algum tipo de sopro, que 
pode estar relacionada com algum problema 
no músculo cardíaco; a miocardite, que 
geralmente é consequência de uma 
complicação em um quadro de infecção 
causada por vírus, bactérias, fungos ou 
parasitas; e a febre reumática, comum 
em crianças com até 15 anos, causada 
pela bactéria Streptococcus pyogenes e 
decorrente de faringites e amigdalites mal 
curadas.

- Cardiopatias gerais
Podem acometer jovens e adultos nas 
mais diferentes etapas da vida, tais como: 
hipertensão arterial, condição cardiovascular 

caracterizada pelo elevado nível da pressão 
arterial; arritmia cardíaca, que reflete 
alteração no batimento cardíaco de forma 
descompassada, acelerada ou lenta; angina, 
desconforto no peito, causado por redução 
do fluxo sanguíneo na artéria coronária; 
insuficiência cardíaca, que consiste na 
incapacidade do coração em bombear 
sangue de forma satisfatória para as demais 
partes do corpo; miocardite, inflamação do 
coração, decorrente de alguma infecção do 
organismo; e o próprio infarto, caracterizado 
pelo bloqueio do fluxo sanguíneo ao coração.

- Cardiopatias em idosos
Além das cardiopatias já citadas, há ainda 
a estenose aórtica (estreitamento da 
válvula aórtica), que acomete cerca de 5% 

da população idosa acima dos 70 anos. 
Apesar de muitas vezes assintomática, 
a doença pode ocasionar síncope, 
insuficiência cardíaca e morte súbita, 
necessitando de intervenção, a depender do 
comprometimento da válvula. O diagnóstico 
tardio de uma estenose aórtica pode 
aumentar para 50% a chance de mortalidade 
nesses pacientes em até dois anos.

MELHOR PREVENIR: MEDIDAS PARA 
CUIDAR DA SAÚDE DO CORAÇÃO

Diferentes fatores externos contribuem para 
o desenvolvimento de problemas cardíacos. 
Por isso, algumas medidas e mudanças 
de hábitos são primordiais para manter o 
coração “batendo forte”. São elas:

Praticar atividade física, uma vez que o 
sedentarismo aumenta em 54% do risco de 
morte por infarto e ainda contribui para o 
aumento do peso.

Não fumar, pois as substâncias químicas 
presentes no tabaco provocam o 
estreitamento das artérias, aumentando a 
frequência cardíaca e a pressão arterial.

Não exagerar no consumo de bebidas 
alcoólicas, já que o etanol danifica as 
células musculares do coração e ainda está 
associado ao desenvolvimento de arritmias.

Evitar o estresse excessivo, que, como já dito, 
é tido como a causa de cerca de 15% dos 
casos de infarto, por provocar o fechamento 
de uma artéria coronária.

Controlar a pressão arterial, monitorando 
constantemente a sua pressão e seguindo as 
orientações do seu médico.

Manter o peso ideal e a circunferência 
abdominal, que não deve passar de 102cm 
para os homens e 88cm para as mulheres.

Adotar uma alimentação saudável, reduzindo 
a ingestão de alimentos gordurosos e de sa.



13CULTURA|  TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2020 

PROJETO  | Movimento criado por Cecília Oliveira e Carla Nogueira 
comemora dois anos de existência e resistência contra a gordofobia  

NATHALLYA MACEDO 

“Você tem um rosto tão bonito, 
só precisa emagrecer um 
pouco”. Pode parecer um 

elogio genuíno, mas essa e outras frases 
semelhantes carregam estereótipos 
ultrapassados e cheios de preconceitos. 
É assim, disfarçada, que a gordofobia 
ainda reverbera na sociedade, fazendo 
com que pessoas sejam discriminadas 
por causa do peso, tanto na vida 
pessoal e afetiva quanto na pro� ssional.  

Como o mundo é pouco 
apropriado a corpos gordos e aos donos 
deles, realizar atividades do cotidiano 
pode ocasionar diversos desa� os. 

Comprar roupa, por exemplo, é quase 
sempre uma experiência desgastante 
emocionalmente. Em um ambiente 
comercial que institucionaliza o 
preconceito, modelos magras são 
exibidas pelas marcas como ideais de 
beleza.  

Foi observando o comportamento 
gordofóbico do mercado que 
a jornalista Cecília Oliveira e a 
empreendedora Carla Nogueira 
resolveram criar o “Fora do Padrão”. Em 
2018, o projeto surgiu como um bazar. 
“Inicialmente a proposta era vender 
roupas a partir do tamanho 44. Desde 
o início, tínhamos rodas de conversa 
pautando o empoderamento feminino 

e a luta contra a gordofobia”, relembrou 
Cecília.  

De lá para cá, o bazar cresceu e 
virou o “Movimento Fora do Padrão”. 
A dupla então começou a produzir 
eventos na capital potiguar, além 
de promover palestras focadas na 
aceitação e no amor próprio. “O 
sentimento de superação sobrepõe o 
cansaço da militância. Acredito que 
mesmo diante de muitas di� culdades, 
temos mais de visibilidade. Estamos 
nas redes sociais, na TV, nas revistas, 
e muitos já entendem e respeitam 
a nossa causa, mas é um processo 
de educação continuada, para que 
as pessoas consigam desconstruir a 

FORA DO 
PADRÃO 

FOTOS: CEDIDAS

QRCODE

Aproxime a câmera do seu celular,
leia o QR Code acima e siga para a 

página do movimento no Instagram

imagem do corpo gordo e o aceitem”, 
a� rmou Carla. 

Agora, a iniciativa comemora dois 
anos de existência com uma série de 
lives no per� l do Instagram. A primeira 
conversa foi realizada com a � lósofa e 
ativista Malu Jimenez, que falou sobre 
o lançamento do livro “Lute como uma 
gorda”. Além de escritora, ela é doutora 
em Estudos de Cultura Contemporânea 
pela Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e fundadora do Grupo 
de Estudos Transdisciplinares do Corpo 
Gordo no Brasil. 

O próximo bate-papo será com 
Alice Primo, do blog Madame Curves, 
de São Paulo, que discutirá o tema 
moda plus size. A live acontece neste 
sábado 3, às 17h, no Instagram (@
movimentoforadopadrao). Já o 
encontro virtual do dia 10 de outubro 
contará com Ellen Valias (@atleta_
de_peso), que vai falar sobre a relação 
entre o corpo gordo e a atividade 
física. A programação encerra no dia 
17 de outubro com a participação de 
Adriana Santos, da Bahia, integrante do 
“Movimento Vai ter Gorda”. 

CONTRA A GORDOFOBIA
Projeto que nasceu como um bazar 
hoje promove eventos com palestras
e discussões sobre o amor próprio, 
aceitação e combate ao preconceito



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

BATEU SAUDADE 
Quem comentou ontem 

sobre o “start”, neste domingo, 
da campanha eleitoral 2020 foi o 
ex-deputado federal e ex-líder do 
MDB Henrique Eduardo Alves. 
Em seu Twiter, ele a� rmou que 
está “somente na torcida” da sua 
legenda e desejou boa sorte aos 
candidatos emedebistas.   

RECOMENDANDO 
“Quero desejar disputas 

democráticas. Respeitosas. Buscar 
o bem para as pessoas! Sem ódios 
e sem medos!”, escreveu o ex-
parlamentar.

PRIORIDADE 
Presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte, 
o deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB) solicitou prioridade do 
Governo Federal para as obras de 
duplicação do trecho da BR-304 
conhecido como Reta Tabajara. O 
local é considerado um dos mais 
importantes e perigosos do Estado. 

DE POTIGUAR PARA POTIGUARES 
O pedido de Ezequiel foi 

feito diretamente aos ministros 
potiguares Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) e 
Fábio Faria (Comunicações). 
“Estamos na luta pela duplicação 
da BR-304. Mais do que 
desenvolvimento, essa é uma 
questão de respeito à vida!”, 
a� rmou Ezequiel Ferreira.

SONHO 
O presidente da AL acredita 

que, com dois ministros da terra 
no Governo Federal e a união dos 
poderes, “essa é a chance de tirar 
esse sonho do papel”.  

MOTIVO
A duplicação da Reta Tabajara 

é apontada como fundamental 
para diminuir o número de 
acidentes na rodovia federal ao 
facilitar o � uxo de 70 mil veículos 
que trafegam todos os dias pelo 
local. 

EXEMPLO 
A Chapa Ficha Limpa 

encabeçada pelo prefeito de 
Macau e candidato à reeleição, 
Túlio Lemos (PSD), anunciou 
no primeiro dia de campanha 
que não vai utilizar qualquer 
tipo de fogos de artifício durante 
o período eleitoral. A medida 
visa proteger e respeitar idosos, 
crianças, pets e pessoas do 
espectro autista.   

CUIDADO 
O candidato do PSD 

também iniciou a campanha 
sem promover aglomerações 
que descumprem os decretos 
municipais e estaduais visando 
o distanciamento social e a 
prevenção do novo coronavírus. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O chefe de uma das maiores 

agências de saúde do governo dos 
Estados Unidos, Robert Redfield 
fez uma avaliação sombria da 
pandemia de coronavírus que 
contradiz à do presidente Donald 
Trump: “Não estamos nem perto 
do fim”, disse ele a rede NBC News 

substituto do Bolsa Família. Para 
ela, governo deveria combater 
privilégios, e não tirar dinheiro da 
educação. 

>> No UOL, Carla Araújo 
alertou: Bolsonaro pode cometer 
pedalada ao usar Fundeb e 
precatório em Renda Cidadã.

nesta segunda-feira 28. 
>> A deputada federal Tabata 

Amaral (PDT-SP) criticou a 
proposta do governo de usar parte 
dos recursos do novo Fundeb 
para financiar o Renda Cidadã, 

MDB + PSDB. Os deputados Walter Alves (federal) e Ezequiel Ferreira (estadual) se
reuniram nesta segunda para uma conversa sobre ações de mandato e eleição, é claro

Encontro raro de dois ministros potiguares em Brasília. Os 
conterrâneos Fábio Faria, das Comunicações, e Rogério 
Marinho, do Desenvolvimento Regional, bateram um papo 
na semana passada, em Brasília
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MUDANDO 
O economista, investidor e ex-

presidente do Banco Central Armínio 
Fraga, doador de cerca de 1,8 milhão 
de reais a campanhas políticas desde 
2006, está a cada eleição mais eclético 
quando o assunto é a doação de 
campanha, destaca a revista Veja. 

EXTREMOS 
Fraga, que “já colocou a mão 

no bolso para ajudar candidatos 
nas eleições municipais de 2020”, 
passou a diversi� car tanto o seu rol 
de escolhidos que agora eles podem 
representar extremos opostos, que vão 
do PSOL ao Novo. 

INACREDITÁVEL 
Em meio ao aumento das 

queimadas em regiões de biomas 
importantes no país, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
aprovou nesta segunda-feira, 28, 
a extinção de duas resoluções que 
delimitam as áreas de proteção 
permanente (APPs) de manguezais e 
de restingas do litoral brasileiro.  

AMBIENTE DESPROTEGIDO 
A revogação dessas regras abre 

espaço para especulação imobiliária 
nas faixas de vegetação das praias e 
ocupação de áreas de mangues para 
produção de camarão.  

INSISTINDO 
Um grupo de senadores quer 

reincluir a covid-19 na lista de doenças 
relacionadas ao trabalho. O objetivo 
do PDL 396/2020 é garantir direitos 
aos trabalhadores, como Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
e estabilidade por um ano após a 
licença médica. O Ministério da Saúde 
tinha feito a inclusão, mas depois 
retirou. 

TESTANDO 
O DNA Center está comemorando. 

É que o laboratório foi habilitado pela 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) como o o� cial dos clubes 
potiguares que disputam a Série D 
do Campeonato Brasileiro. Para a 
disputa do torneio, a CBF elaborou 
um protocolo de segurança que 
prevê testes de Covid-19 para evitar o 
contágio pela doença. 

VENCENDO A CRISE 
Com 38 anos no mercado 

potiguar, conhecido pelas famosas 
lasanhas, parmegianas e pizzas, o 
Ristorante & Pizzeria Siciliana, que 
mescla originalidade e tradição, 
cresceu nesta pandemia com o 
sucesso de seus molhos artesanais e 
seleção criteriosa dos ingredientes, 
além de um incremento de 500% nos 
pedidos do delivery.



Também na TV, nada se perde, tudo se transforma
Ontem, na Rede TV, teve 

a estreia do “Opinião no Ar”, 
apresentado por Luís Ernesto 
Lacombe e as participações de 
Amanda Klein e Silvio Navarro.

É interessante veri� car como 
certos modelos de programa, 
renovados e adaptados, sempre 
voltam com o tempo.

O formato é exatamente o 

mesmo do “Record em Notícias”, 
comandado por Hélio Ansaldo na 
TV Record, década de 1970, que 
devido à idade avançada de alguns 
dos seus integrantes, � cou mais 
conhecido por “Jornal da Tosse”.

Hélio, depois de comprar A 
Folha de São Paulo ou O Estado 
de São Paulo na banca da esquina, 
Miruna com Guaramomis, 

selecionava os assuntos que eram 
colocados em debate por César 
Filho, em seu primeiro trabalho na 
televisão.

O “Jornal da Tosse” conseguiu 
se colocar na história, mesmo 
sendo de uma época em que 
jornalismo na televisão trabalhava 
com recursos muito próximos de 
zero.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, o desejo 
de curtir o seu cantinho e até se isolar um pouco tem 
tudo para vir à tona. Se tiver a oportunidade, reserve 
um tempinho para diminuir o ritmo e repensar algumas 
coisas. 

 No que depender dos astros, esta terça conta com um 
astral favorável para cuidar da saúde, iniciar uma dieta 
ou abrir mão de velhos hábitos. Tarefas que precisam 
ser feitas em casa podem exigir atenção, mas se tiver a 
oportunidade de trabalhar em home offi ce.

No que depender dos astros, você tem tudo para 
alimentar novos sonhos, sair da sua zona de conforto 
e se arriscar um pouco mais nesta terça. A Lua troca 
likes com Urano e Júpiter, sinalizando que as amizades 
estarão mais ativas e você poderá contar com apoio.

A Lua segue em seu paraíso astral e garante que você vai 
esbanjar criatividade e animação em tudo o que fi zer! A 
Lua sorri para Urano e Júpiter, avisando que o astral deve 
se tornar mais leve. Aproveite o bom momento para fazer 
uma fezinha -- a sorte estará ao seu lado! 

 A Lua avisa que é hora de dar um pouco mais de 
importância à imagem que passa aos outros. Brilhando 
no ponto mais alto do seu Horóscopo, a Lua destaca seu 
lado ambicioso e faz com que se esforce ainda mais para 
conseguir tudo o que deseja. 

Com a proteção da Lua, será mais fácil receber o 
apoio dos familiares para resolver qualquer pendência, 
especialmente em casa. E com a Lua trocando likes com 
Júpiter, você pode receber apoio fi nanceiro, ou ajudar 
um parente que esteja passando por difi culdade. 

Brilhando em Peixes, a Lua estimula o desejo de aprender 
coisas novas e sair da rotina nesta terça. Aproveite para 
se aproximar de pessoas importantes em sua vida que 
andavam longe ou para reatar antigos laços com colegas 
e pessoas que conheceu através do trabalho. 

Com a Lua estacionada em sua Casa 3, a comunicação 
recebe as melhores energias e pode ser o caminho para o 
sucesso no trabalho. Aproveite as boas energias do sextil 
entre Lua e Urano para expandir seus contatos, conhecer 
um novas tecnologias ou organizar uma reunião.

Nesta terça, a Lua vai estimular as mudanças, seja na 
vida pessoal, nos cuidados com a saúde ou mesmo na 
aparência. Se anda pensando em cuidar melhor do seu 
corpo, aproveite as boas energias enviadas por Lua e 
Júpiter para abandonar velhos hábitos e mudar a rotina.

O astral dessa terça é favorável para organizar as contas, 
planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. Pode 
pintar uma boa oportunidade de encher bolso, graças às 
boas energias trocadas entre Lua e Urano, mas é melhor 
não comentar por aí sobre a sua boa sorte .

Com as bênçãos da Lua, os relacionamentos continuam 
em destaque e você vai se sentir melhor se estiver na 
companhia de outras pessoas. Isso também vale para 
o trabalho -- agir em parceria ou fi rmar uma sociedade 
será o caminho para o sucesso! 

 Com a Lua em seu signo, você segue confi ante e cheia 
de gás para colocar alguns assuntos pessoais em ordem. 
A Lua troca likes com Urano logo cedo e ressalta seu lado 
sonhador e altruísta. Se tiver a chance de ajudar alguém, 
vai se sentir muito melhor consigo mesma: experimente!

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
“Show do Esporte”, da Band, 

em sua segunda exibição, 
soube consertar seus enganos 
da estreia...Só o recorte do 
chroma key ainda pode fi car 
melhor.A jornalista Larissa 
Calderari anunciou em rede 
social sua contratação para a 
CNN rádio...Vai trabalhar 
com o competente Roberto 

Nonato."Vendem-se 
Corações Despedaçados" é o 
novo trabalho de Aguinaldo 
Silva que chegará às livrarias 
em outubro.Juliana Munaro, 

repórter e apresentadora, 
deixou o “Pequenas Empresas, 
Grandes Negócios”, da Globo.
Maria Flor, atriz, está 

preparando o lançamento do 
seu primeiro livro, “Já não 

me sinto tão só”. A Disney+ 
também quer intensifi car a 

produção de séries por aqui. 
Alexandre Praetzel, um dos 

melhores repórteres esportivos, 
está acertando a sua volta para 

a rádio Bandeirantes.

JOÃO KOPV

NICK
Marina Ruy Barbosa recebeu 
domingo, em São Paulo, o 
prêmio na categoria “Artista de 
TV Feminina” na edição 2020 do 
“Meus Prêmios Nick”.
Ainda longe da televisão, a jovem 
atriz se dedica à sua própria grife 
de roupas, batizada de Ginger.

CRÉDITO
O apelido “Jornal da Tosse” 

foi dado pelo jornalista Ferreira 
Netto, que também chamava a 
Bandeirantes de “lojinha com 
antena em cima”.E a Tupi de “Gaiola 
das Loucas”, pelo elevado número 
de condôminos, que nunca se 
entenderam na sua direção.

PRÓXIMA ESTREIA
A Rede TV!, depois de Luis 

Ernesto Lacombe, trabalha para 
estrear na manhã da próxima 
segunda-feira o programa de 
Claudete Troiano.Os detalhes, 
incluindo o próprio nome, estão 
sendo fechados.       

AUSENTE
Marcão do Povo não apresentou 

o “Primeiro Impacto”, ontem, no 
SBT.Sábado, durante um treino de 
kart, ele bateu forte e além de alguns 
hematomas, machucou o joelho.

PROJETO
No SBT, como iniciativa de 

seus diretores, existe a ideia de um 
programa de variedades, faixa da 
manhã, após o “Primeiro Impacto”, 
no lugar dos desenhos.Algo que 

funcione mais comercialmente, com 
culinária e outros do gênero. Mas só 
para o ano que vem, dependendo 
ainda da aprovação do dono.

CONFIRMADA
Monica Carvalho também estará 

em “Gênesis”, novela da Record, 
na volta das suas gravações em 19 
de outubro.Mas já partir de agora, 
ela estará à disposição para os 
necessários testes de saúde.

HUMOR
A Turner estreia em novembro, 

pelo Facebook Watch, o programa 
“Liga Stund Up”, que já se encontra 
na fase de pós-produção.No elenco, 
� iago Ventura, Victor Sarro e Renato 
Albany. A produção é da Clube Mídia.

SUSTO
Victor Sarro, também humorista 

da Record e responsável pelo digital 
de “A Fazenda”, foi internado na 
sexta-feira, depois de passar mal 
nas gravações do “Hora do Faro”.Nas 
redes sociais, ele informou que foi 
uma gastroenterocolite, in� amação 
que afeta o estômago e o intestino 
delgado. Recebeu alta, mas ainda não 
retornou ao trabalho.



O Independiente del Valle, que vi-
rá ao Rio, nesta quarta-feira 30,  
para enfrentar o Flamengo, em 

partida válida pela Copa Libertadores, 
anunciou que quatro de seus atletas 
testaram positivo para a Covid-19. Os 
testes foram realizados no sábado e es-
ses jogadores já estão isolados dos de-
mais membros da delegação do clube.

O Del Valle divulgou que acionou 
autoridades sanitárias do Equador, a 
Conmebol, a Federação Equatoriana 
de Futebol (FEF), responsável pela or-
ganização do campeonato nacional, e 
seus adversários da última semana: o 
Junior Barranquilla e o Barcelona de 

Guayaquil.
O surgimento desses casos positi-

vos se dá menos de duas semanas após 
a equipe ter enfrentado o Flamengo, 
que atualmente registra um surto da 

doença em seu elenco, que começou 
justamente depois da passagem pelo 
Equador. 

O jogo entre Del Valle e Flamengo 
é considerado uma incógnita. O Tri-
bunal Regional do Trabalho do Rio de 
Janeiro (TRT-RJ), em decisão publicada 
no domingo, determinou que o depar-
tamento de futebol do clube carioca 
passasse por quarentena de 15 dias, 
sem poder disputar qualquer partida, 
treinar ou viajar.

A decisão, no entanto, foi derruba-
da pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) para que o jogo diante do Pal-
meiras fosse realizado.
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Um homem está se passando 
por dirigente do Globo Fute-
bol Clube, equipe da cidade 

de Ceará-Mirim, na Região Metropo-
litana de Natal, para aplicar golpes no 
Rio Grande do Norte.

Segundo o clube potiguar, o ho-
mem utiliza as redes sociais — após 
se identificar como integrante da 
direção da equipe — para enganar 
jovens atletas que aspiram ao sonho 
de jogar futebol profissional. 

A prática criminosa consiste na 
cobrança de valores financeiros para 
que os jogadores possam participar 
do processo de seleção de novos atle-
tas para o elenco do clube.

A equipe de Ceará-Mirim, que 
está na Série D do Campeonato Bra-

sileiro, disse, em nota oficial, que não 
compatua com a prática de cobrança 
financeira. 

A direção do clube de Ceará-Mi-
rim ressalta que vai tomar as medidas 
cabíveis para coibir o uso da marca 
para ações delituosas.    

“O Globo Futebol Clube reforça 
que não esse comportamento, que 
é crime de estelionato e não cobra 
quaisquer valores para realização 
de peneiras, testes, contratações ou 
transferências entre federações. Em 
caso de alguém entrar em contato 
como representante do clube, buscar 
confirmação nas redes sociais oficiais 
do Globo”, traz a nota publicada nas 
redes sociais.

O Globo vai ficar a semana inteira 
no estado de Pernambuco. A equipe 
tem as duas próximas rodadas contra 
equipes pernambucanas. A equipe 
enfrenta nesta quarta-feira 30 o Afo-
gados,  às 20h, na cidade de Afogados 
de Ingazeira. No próximo sábado 3, 
o rival será o Salgueiro, na cidade de 
mesmo nome.

GLOBO FC

GETTY IMAGES

Estelionatário utiliza nome do Globo 
para aplicar golpes em jovens atletas
CRIME | Golpista utiliza as redes 
sociais — após se identificar 
como integrante da direção 
da equipe — para enganar 
jogadores potiguares

Jogadores do Globo FC, de Ceará-Mirim, na Série D do Campeonato Brasileiro. Clube enfrenta na quarta-feira 30 o Afogados (PE) 
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O presidente do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), 
Thomas Bach, ficou anima-

do, neste fim de semana, durante a 
disputa do Campeonato Mundial 
de Ciclismo, em Ímola, na Itália, e 
afirmou que os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, ano que vem, serão disputa-
dos mesmo que uma vacina contra a 
covid-19 não seja encontrada antes 
da abertura.

“O sucesso do Tour de France 
(encerrado há oito dias) e do Campe-
onato Mundial de Estrada da União 
Internacional de Ciclismo (UCI) 
dão ao COI muita confiança. Isso 
nos deixa muito confiantes porque 

vimos nos últimos meses que é pos-
sível grandes eventos esportivos em 
um ambiente seguro (com público), 
mesmo sem vacina”, afirmou Bach, 
que se irritou quando perguntado 
por um jornalista sobre os “Jogos da 
Pandemia”.

“Não serão os Jogos da Pandemia, 
eles serão os Jogos adequados para o 
mundo pós-corona. Temos que nos 
adaptar ao novo mundo em que vive-
mos. Isso vai ter uma influência nos 
Jogos, mas eles vão manter o caráter 
de unir o mundo inteiro. Você verá 
e sentirá o espírito olímpico em Tó-
quio, mas adaptado ao novo mundo 
em que vivemos”, disse o dirigente.

COI garante Olimpíadas de 
Tóquio mesmo sem vacina 

JAPÃO

Del Valle chega ao Brasil nesta terça-feira 29

Após jogar com Flamengo, Del Valle 
tem quatro casos de Covid no elenco

LIBERTADORES 


