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A escola de música atende cerca de 400 alunos e também possui uma banda filarmônica

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

TRABALHADORES DOS CORREIOS 
INICIAM GREVE A PARTIR DO DIA  17
PARALISAÇÃO. 6 |  Entidades 
sindicais representantivas dos 
trabalhadores dos Correios 
no Rio Grande do Norte e nas 

demais unidades federativas 
encaminharam comunicado ao 
atual presidente da empresa 
pública adiantando que a 

paralisação das atividades será 
por tempo indeterminado. 
A direção dos Correios afirma que 
não pretende suprimir direitos 

dos empregados, mas buscar 
ajustes nos benefícios trabalhistas 
concedidos à categoria. Ainda 
de acordo com os Correios, 

as mudanças na regras teriam 
a capacidade de gerar uma 
economia de mais de R$ 600 
milhões ao ano para a empresa.

MÁ POSTURA DURANTE 
O HOME OFFICE 
PODE CAUSAR 
PROBLEMAS DE SAÚDE

NOVA GASOLINA 
COMEÇA A SER VENDIDA 
A PARTIR DESTA 
SEGUNDA-FEIRA NO PAÍS

PRIMEIRA ESCOLA DE 
MÚSICA DE NATAL, A 
EMUSCO PASSA POR 
DIFICULDADES 

SAÚDE. 10 | Professor de fisioterapia 
dá dicas para evitar os problemas 
musculares e de articulação que 
podem aparecer em razão da falta 
de postura ao executar as tarefas do 
trabalho na própria casa

MUDANÇA. 11 | Comparada à gasolina 
atual, o novo combustível terá padrão 
qualidade maior, será mais difícil de 
ser adulterada e promete ganho de 
desempenho dos motores; nova fórmula 
vai encarecer preço final

MÚSICA. 7 | Afetada pelas crise causada 
pela pandemia do novo coronavírus, 
a Escola de Música Severino Cordeiro 
tenta buscar maneiras para garantir a 
manutenção das atividades de ensino  
musical
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DR. TADEU SAI NA 
FRENTE NA DISPUTA 
PARA CAICÓ

BOLSONARO DÁ AVAL 
À GUEDES SOBRE 
NOVA CPMF

PREFEITURA. 4 | Pré-candidato 
do PSDB tem 27,1% intenção de 
votos dos eleitores, contra 13,1% 
do atual prefeito Batata (MDB) 

TRIBUTO. 4 | Presidente Jair 
Bolsonaro afirmou neste domingo 
(02) que autorizou a discussão do 
novo imposto

 ALEX VIANA

LEVANTAMENTO. 3 | Com 53,3% 
das intenções de voto, atual gestor  
está à frente de Acácio Brito (PT), 
que tem 26,3% das intenções

DOMINGO DE PRAIAS LOTADAS E 
DESPREZO AO DISTANCIAMENTO

PREFEITO SERGINHO 
LIDERA PESQUISAS EM 
SERRA NEGRA DO NORTE

IMPRUDÊNCIA. 8 | Primeiro final de semana após a liberação para  
venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes 
gerou cenas de aglomeração em diversos pontos da orla urbana 
da capital potiguar



O avanço das ações de juízes 
sobre as redes sociais, proibindo seu 
uso para interesses políticos, é algo 
que deve ser feito com réguas iguais 
para todos, já que a exploração dessa 
mídia poderosa tem sido amplamente 
praticada até por membros do 
Judiciário e Ministério Público.

Só esse fato já seria su� ciente para 
impor uma calibragem no sistema de 
pesos e contra freios nas instituições 
ligadas a diferentes instâncias do 
Estado brasileiro. Por esse conceito, 
cada Poder teria autonomia para 
exercer sua função, contanto que 
igualmente controlada por outros 
poderes, o que evitaria abusos no 
exercício por parte tanto do Executivo, 
quanto do Legislativo e do Judiciário. 

Trata-se de uma relação de limites 
tênues, mas necessária.

A recente decisão da juíza 
eleitoral Hadja Rayanne Holanda de 
Alencar, da 3ª Zona Eleitoral de Natal, 
que proibiu o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, a divulgar por suas redes sociais 
ações de distribuição gratuita de bens 
e serviços de caráter sociais custeados 
ou subvencionados pelo Poder 
Público, é um bom exemplo. Embora 
a conta de rede social pertença ao 
cidadão Álvaro Dias, os recursos 
que possibilitaram a divulgação são 
públicos e, portanto, denotam sim 
a exploração indevida de um fato 
em período eleitoral. O prefeito já 
declarou que pretende recorrer, mas o 
momento para isso não é propício.

A escalada do ministro Alexandre 
de Morais sobre contas do Facebook 
e Twitter tende a apertar o cerco 
contra a utilização indevida de contas 
pessoais, notadamente no caso de 
Fake News e ataques a reputações 
alheias, sem provas. Está muito longe 
da motivação da juíza Hadja Rayanne, 
mas vai na direção segundo a qual 
redes sociais, em nome de pessoas 
públicas, com cargos eletivos, são 
contas públicas.

Por outro lado, nessa regra, 
não pode haver exceções, quando, 
em nome de causas outras, 
agentes de Estado evidenciam 
escancaradamente suas posições 
políticas, o que abre um precedente 
perigoso ao bom andamento dessas 
relações.

Também não é o caso da juíza 
Hadja Rayanne, mas é certamente 
de muitos promotores estaduais, 
procuradores federais e, quiçá, até 
juízes.

Nesse caso, a esperança é que 
o mesmo pau de dá em Chico (ou 
Álvaro) também dê em Francisco, que 
são muitos.  

O presidente Jair Bolsonaro recorreu a 
suas redes sociais neste domingo para 
defender seu governo de críticas que 

recebeu por, supostamente, ter relaxado no combate à corrupção. Indicado 
por Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto Aras lidera uma 
ofensiva na força-tarefa da Lava Jato em Curitiba que lançou incertezas 
sobre o destino da operação que desbaratou um esquema bilionário de 
corrupção e condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na postagem, o presidente disse que o “maior programa de combate 
à corrupção” foi executado por ele ao “não lotear cargos estratégicos”. Em 
seguida, afirmou que qualquer operação deve ser conduzida “nos limites da 
lei”. “E assim tem sido feito em meu Governo. Quanto às operações conduzidas 
por outro Poder, quem responde pelas mesmas não sou eu”, escreveu.

Depois das interferências políticas do governo na Polícia Federal, no 
Coaf e na Receita, a Lava Jato virou a bola da vez. A força-tarefa é alvo de 
um “alinhamento de interesses”. nos bastidores que inclui Aras, Bolsonaro, 
uma ala do Supremo Tribunal Federal (STF) e partidos de variados espectros 
ideológicos, incluindo figuras do Centrão, bolsonaristas e da oposição.

Desde que deixou o governo, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro – símbolo da Lava Jato – faz críticas à gestão bolsonarista no combate 
à corrupção. Para o ex-ministro, a agenda não foi priorizada, e sua presença 
no governo foi usada como uma “desculpa”, como declarou em entrevista 
recente ao jornal britânico Financial Times. Moro deixou o cargo no 
Executivo acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente na PF, caso 
que está sendo apurado em inquérito no Supremo.

Na mesma postagem em que atribui à sua gestão “o maior programa 
de combate à corrupção”, Bolsonaro rebateu novamente as acusações de 
que teria interferido na PF e ainda aproveitou para cutucar seu ex-aliado. 
Segundo ele, desde a troca no comando do Ministério da Justiça, “como por 
um passe de mágica, várias e diversificadas operações foram executadas”.
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COMBATE À CORRUPÇÃO

O PÚBLICO E O 
PESSOAL

RÁPIDAS
>> Hoje, 3 de agosto, é Dia do 

Capoeirista, Dia do Tintureiro e 
Dia de Santa Lídia.

>> Nesta data, em 1874, 
o município de Serra Negra 
do Norte/RN conquistava sua 
emancipação política. Parabéns 
serra-negrense-do-nortes pelos 
146 anos!

>> A Unimed Natal continua 

Raniere transmite conversa com 
Margot Ferreira sobre o Jornalismo 
e a causa animal. Será hoje, às 20h.

>> Nesta data, em 1920 – há 
100 anos –, Guilherme Paraense 
conquistava a primeira medalha 
de ouro da história do Brasil em 
Jogos Olímpicos. O atleta era 
tenente do exército brasileiro e 
venceu a prova de pistola rápida.

com suas atividades físicas no 
seu IGTV, são três treinamentos 
diários e com divulgação nos 
seguintes horários: 7h, 15h e 
18h.

>> A Unidade Móvel para 
exames gratuitos de mamografia 
está estacionada no Alecrim, na 
Unidade Básica de Saúde de Passo 

da Pátria, até sexta (07), das 7h30 
até 15h.

>> O Departamento de 
Turismo da UFRN realiza nesta 
segunda, às 18h, no Instagram do 
Nossa Ciência, live com o tema “A 
Elaboração do Plano de Retomada 
do Turismo em Natal”.

>> O Instagram do vereador 

Notas&Informes
PRESIDENTE DO BB

O presidente Jair Bolsonaro disse 
neste domingo (2) que “parece que 
está fechado” o nome do escolhido 
para comandar o Banco do Brasil: 
o executivo André Brandão, do 
HSBC. “A princípio é ele. Vou falar 
com o Paulo Guedes amanhã”, disse 
Bolsonaro sobre reunião que tem 
com o ministro da Economia na 
tarde desta segunda-feira (3).

NOVO IMPOSTO
Também neste domingo, 

Bolsonaro con� rmou que deu aval 
para que o ministro Paulo Guedes 
(Economia) discuta a criação de 
um novo imposto nos moldes da 
antiga CPMF. O presidente, porém, 
disse ter cobrado de seu ministro da 
Economia que esclareça no debate 
que não se trata de um novo imposto, 
mas de uma substituição tributária. 
Em sua campanha e até o ano 
passado, o presidente se manifestava 
contra a criação de novos impostos.

NOTA DE R$ 200
A criação da nova cédula de R$ 

200 vai na contramão do combate 
à lavagem de dinheiro, segundo 
especialistas. Para tomar a decisão, 
o Banco Central não consultou 
nenhum dos órgãos de controle 
e investigação, como Coaf e o 
Ministério da Justiça. Nos últimos 
anos, o BC e outros órgãos do 
governo vêm buscando estratégias 
para reduzir a circulação de 
dinheiro em espécie com o objetivo 
de diminuir crimes � nanceiros. O 
banco diz, no entanto, que não há 
contradição entre as medidas.

EM FAMÍLIA
Frutos da mesma árvore 

genealógica, os deputados federais 
João Campos (PSB) e Marília Arraes 
(PT), respectivamente bisneto e neta 
do ex-governador de Pernambuco 
Miguel Arraes (1916-2005), devem 
travar um intenso duelo na disputa 
pela Prefeitura do Recife. Primos 
de segundo grau, João e Marília 
cresceram na escola do PSB, com 
simbolismo histórico no estado, mas 
desde 2014 estão em lados opostos.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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DESONERAÇÃO DA FOLHA
O deputado federal Marcelo Freitas (PSL-MG) apresentou na semana 

passada requerimento para a criação de uma frente parlamentar que irá 
defender a desoneração da folha de pagamentos. O parlamentar diz que já foram 
colhidas cerca de 50 das 171 assinaturas necessárias para formar o grupo.

O STF tem de ser uma 
representação da sua 
sociedade. Por isso, acho 
legítimo termos lá um evangélico 
como termos judeus e católicos”“

ANDRÉ MENDONÇA
MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

REUTERS

LAVA JATO I
A ofensiva do procurador-

geral da República, Augusto 
Aras, na força-tarefa da Lava Jato 
em Curitiba lança incertezas 
sobre o destino da operação 
que desbaratou um esquema 
bilionário de corrupção, alterou 
a correlação de forças da política 
nacional e levou à cadeia 
importantes líderes do País, como 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

LAVA JATO II
Até setembro, Aras vai 

decidir o futuro do grupo 
coordenado pelo procurador 
Deltan Dallagnol, mas já deixou 
claro que pretende impor uma 
“correção de rumos” com a 
adoção de um novo modelo 
de investigação, sem métodos 
“personalistas” nem “caixas-
pretas”.

CONVENÇÕES VIRTUAIS
A exemplo das prévias feitas 

pelos partidos, as convenções 
para as escolhas das chapas 
de prefeito e vice-prefeito e 
vereadores podem ser feitas de 
maneira virtual. A decisão foi 
tomada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que permitiu por 
meio da resolução 23.623 que 
foto ou vídeo de reunião virtual 
possa servir como ata da reunião 
exigida pela lei.

AGLOMERAÇÃO NAS ELEIÇÕES
Apesar da pandemia da 

Covid-2019 desestimular a 
concentração de pessoas, não 
haverá pulverização dos locais 
de votação nas eleições 2020. 
O motivo é uma restrição 
material: há um número limitado 
de urnas disponíveis e em 
bom funcionamento, que vai 
determinar a quantidade de 
seções eleitorais. Há inclusive, 
uma tendência contrária – da 
concentração de mais eleitores 
em menos escolas, que deve ser 
sacramentada com as agregações 
das seções eleitorais.



A rejeição dos nomes dispostos 
para a corrida eleitoral também foi 
avaliada pelo levantamento feito 
em Serra Negra do Norte, Na pes-
quisa espontânea, o nome mais ci-
tado foi o de Acácio Brito. Os dados 
apontam que 36,9% das pessoas 
não votariam no possível candi-
dato do PT. O segundo lugar na 
rejeição é o atual prefeito Serginho 
Fernandes, que registrou 24,6%.

Com 1,4% de rejeição, no ter-
ceiro lugar, � cou com Alysson 
Moises. Em seguida, estão Rogério 
Mariz (0,9%), Geraldo (0,3%) e Jar-
bas (0,3%). Outros 35,3% disseram 
não saber ou não responderam. E 
0,3% do público entrevistado disse 
que votaria branco ou nulo.

Os pesquisadores também 
questionaram se o entrevistado 
votaria no candidato apoiado pe-

la governadora Fátima Bezerra. 
Segundo o levantamento, 44,3% 
das pessoas disseram que não vo-
tariam no candidato apoiado pelo 
governo do Estado. Outros 23,4% 
disseram que votariam no postu-

lante ao cargo. Outros 4,6% disse-
ram “com certeza”; 2,9% responde-
ram “de maneira nenhuma”. Além 
disso, outros 21,9% responderam 
com “talvez”. Já 2,9% disse que não 
sabia ou não quis responder.
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O prefeito de Serra Negra do Nor-
te, Sérgio Fernandes de Medei-
ros (PSDB), é o preferido pelo 

eleitorado serra-negrense-do-norte e 
seria mantido no posto caso a eleição 
para a prefeitura municipal fosse ho-
je. Este é o resultado da primeira pes-
quisa de intenção de votos realizada 
pela Exatus Consultoria e Pesquisa, 
divulgada nesta segunda-feira (03), a 
pedido do jornal Agora RN.

Segundo os dados da pesquisa 
estimulada, com a apresentação de 
dois possíveis candidatos, os números 
apontam para liderança do prefeito 
Sérgio Fernandes Medeiros, o Sergi-
nho Fernandes, com 53,3% das inten-
ções de voto. Em segundo lugar, de 
acordo com a pesquisa, está o agrôno-
mo Acácio Brito (PT), que tem 26,3% 
da preferência.

Além disso, ainda de acordo o le-
vantamento, os dados mostram que 
11,4% do eleitorado ainda não sabe em 
quem vai votar ou não respondeu ao 

questionamento. Outros 7,7% respon-
deram “ninguém, branco ou nulo”.

Nos votos válidos, o prefeito Sérgio 
Fernandes tem 67,1% das intenções do 

eleitorado de Serra Negra do Norte. Já 
Acácio Brito tem 32,9% dos votos váli-
dos.  Para a contagem dos votos váli-
dos, são excluídos da amostra os votos 

brancos, os nulos e os eleitores que se 
declaram indecisos. O procedimento 
é utilizado pela Justiça Eleitoral para 
divulgar o resultado o� cial da eleição.

A pesquisa foi feita pela Exatus 
Consultoria e Pesquisa, nos dias 
25 e 26 de julho de 2020. O levanta-
mento ouviu 350 pessoas, conforme 
a proporção do eleitorado por zo-
na administrativa (64,3% urbana e 
35,7% rural), bairro de moradia, se-
xo (52,1% feminino e 47,9% mascu-
lino), além das questões relaciona-
das com faixa etária, escolaridade e 
renda familiar.

Para o tamanho amostral determi-
nado, os resultados serão avaliados sob 
um erro amostral de 4,5% para mais ou 
para menos, ao nível de con� ança de 
95%.  O registro na Justiça Eleitoral foi 
feito sob o protocolo RN-03358/2020.

Prefeito Serginho lidera pesquisa 
eleitoral em Serra Negra do Norte
PESQUISA | Dados do levantamento feito pela Exatus Consultoria e Pesquisa apontam para liderança do prefeito Sérgio Fernandes Medeiros (PSDB) com 53,3% das intenções de voto 
na pesquisa estimulada promovida na cidade potiguar; análise apontam que o atual gestor municipal também tem 70% de aprovação entres os municípes de Serra Negra do Norte 

Dados da pesquisa estimulada aponta para ampla vantagem do atual prefeito da cidade Prefeito Sérgio Fernandes de Medeiros

Os dados da pesquisa espon-
tânea para medir as intenções de 
votos em Serra Negra do Norte 
também apontam para vantagem 
do atual prefeito Sérgio Fernandes 
de Medeiros (PSDB). Ele lidera as 
pesquisas com 50,9%. Em segundo 
lugar, Acácio Brito � cou com 16% 
das intenções. O terceiro posto é 
ocupado por Rogério Mariz, com 
12%, que é ex-prefeito da cidade.

O quarto lugar nas intenções 
foi ocupado por Alysson Moisés 
(PSD), com 2%. Ele foi prefeito de 
Serra Negra do Norte entre 2015 
e 2016. Antes disso, ele era o vice-
-prefeito, mas assumiu o executivo 
após a renúncia do então prefeito 
Urbano Farias (PT). O quinto posto 
nas intenções � cou com João In-
cas, que obteve 0,3% das intenções.

Os eleitores que responderam 
não saber o nome do candidato ou 
não quiseram responder somaram 
16,6%. Outros 2,2 apontaram para 
“ninguém, branco ou nulo”.

Nesta análise, os pesquisado-

res não apresentam os nomes dos 
candidatos e o entrevistado fala 
o que lhe vem à cabeça quando é 
questionado em quem pretende 
votar.

LIDERANÇA POLÍTICA 
A pesquisa estimulada tam-

bém avaliou qual a liderança po-
lítica de Serra Negra do Norte é 
mais admirada. Foram apontados 
os nomes do prefeito Serginho 
Fernandes, dos ex-prefeitos Alys-
son Moisés e Rogério Mariz, além 
dos nomes de Acácio Brito e João 
Enéas. 

O levantamento mostra lide-
rança de Serginho Fernandes neste 
quesito, somando 51,1% das avalia-
ções dos entrevistados. O segundo 
lugar é de Rogério Mariz, que obte-
ve 26,9%. Logo depois, estão Acácio 
Brito (7,4%), Alysson Moisés (1,4%) 
e João Enéas (0,6%). Outros 12,6% 
dos entrevistados responderam 
que não sabem ou não quiseram 
responder.

A pesquisa também avaliou 
os desempenhos das gestões do 
prefeito de Serra Negra do Norte, 
Sérgio Fernandes, da governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra (PT), além do presidente 
Jair Bolsonaro (Sem partido).

Com relação ao município, 
o levantamento mostra que 70% 
dos entrevistados aprova a atual 
gestão do município. Outros 23,4% 
desaprovam o trabalho do prefeito. 
Ainda houve o registro de 6,6% das 
pessoas que não sabiam avaliar a 
gestão ou não quiseram responder.

Segundo os entrevistados, a 
pesquisa aponta para 45,1% de 
aprovação para o trabalho da go-

vernadora Fátima Bezerra. Outros 
42,6% desaprovam a atual gestão 
estadual. Outros 12,3% responde-
ram não saber ou não responde-
ram ao questionamento.

Já o presidente Jair Bolsonaro 
teve a gestão desaprovada por 
56,9% da população de Serra Negra 
do Norte. Outros 34,3% dos entre-
vistados disseram aprovam o atu-
al presidente da república. Além 
disso, o levantamento mostra que 
8,8% não souberam ou não quise-
ram responder.

PREOCUPAÇÃO COM 
O NOVO CORONAVÍRUS

O levantamento da Exatus 

Consultoria e Pesquisa também 
perguntou à população de Serra 
Negra do Norte a percepção so-
bre a crise sanitária do novo co-
ronavírus. Com relação ao tema, 
os pesquisadores questionaram 
sobre o grau de preocupação re-
lacionada com a doença. 

Os dados apontam que 49,4% 
das pessoas estão mais preocu-
padas do que deveria. Outros 
30,9% disseram que estão tran-
quilos. Há ainda 10,9% dos que 
responderam que estão menos 
preocupados do que deveriam. 
Por � m, 8,8% dos entrevistados 
disseram que sabiam ou não res-
ponderam.

Prefeito lidera pesquisa espontânea 
com mais de 50% das intenções

Acácio Brito é o mais rejeitado entre os eleitores 

70% dos eleitores aprovam atual gestão municipal

Agronômo Acácio Brito, possível candidato do PT, é o mais rejeitado entre os entrevistados
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NOS EUA, PLANOS PREMIAM 
CLIENTES. JÁ NO BRASIL...

EMPRESÁRIO DEFENDE A NOVA CPMF: 
‘TODOS VÃO GANHAR’

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CARMO ANTÔNIO É O NOME
Baseada em informação da 

corregedoria nacional do CNJ, 
esta coluna informou ontem 
que Carlos Tork, desembargador 
do TJ do Amapá, apareceu 
sem camisa em sessão e ainda 
fez uma piadinha sexual. Foi 
um erro, pelo qual pedimos 
desculpas a Tork e aos leitores. 
Carmo Antônio é o magistrado 
alvo da medida disciplinar, no 
TJAP.

UM ESCÂNDALO LAVA OUTRO
Se a vida fosse justa, uma 

CPI investigaria o mistério de 
como um governador suspeito, 
alvo da Polícia Federal, acusado 
de comprar respiradores em 
loja de vinho, entre outras 
tirinetas, conseguiu escapar do 
impeachment na Assembleia 
Legislativa do Amazonas.

BALEIA AFÁVEL
Interlocutores de Bolsonaro 

defendem apoio do governo 
a Baleia Rossi (MDB-SP) 
para presidente da Câmara. 
Consideram-no mais “afável” que 
o favorito na disputa, Arthur Lira 
(PP-AL), líder do centrão.

RISADARIA MUNDIAL
O ministro Moraes 

certamente não sabe que, para 
norte-americanos, liberdade de 
expressão é valor inegociável 
e censura é algo que não 
consta dos seus dicionários. 
Se a medida que ele impôs por 
aqui ao Twitter e Facebook for 
judicializada por lá, o STF vai 
passar vergonha.

RESSENTIMENTO
A provocação do irmão 

do maranhense Flávio Dino 
(PCdoB), gerando um bate-boca 
com o procurador geral Augusto 
Aras, deixou claro que para 
Nicolau Dino a sucessão de Janot 
continua uma ferida aberta.

QUE VERGONHA
É lombrosiano o juiz 

que ordenou a soltura de 
tra� cante preso em � agrante e a 
devolução da droga apreendida. 
Depois disse que houve “erro”: 
escreveram para devolver tudo, 
“mesmo a droga”, em vez de 
“menos a droga”. Poderia ter 
usado “exceto a droga” para 
evitar “erros”.

O ex-deputado e empresário Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, 
a� rma que todos sairão ganhando, com um imposto sobre pagamentos 
eletrônicos – a mais relevante das propostas de reforma tributária no 
Congresso. Estudioso do tema há décadas, ele prevê que a taxação, 
condicionada à desoneração da folha para todos os setores, vai gerar 
empregos. Além disso, os produtos devem � car mais baratos e será inevitável 
a extinção de outros impostos como ICMS, PIS e Con� ns. 

BASE 500 VEZES MAIOR
A ideia, explica Flávio Rocha, 

é criar uma base eletrônica, 
moderna, equivalente a 500 vezes 
o tamanho da base do ICMS, por 
exemplo.

ANTIGA BANDEIRA
O novo tributo pode ser a 

ideia que mais se aproxima de 

uma antiga bandeira de Flávio 
Rocha, ex-deputado potiguar: o 
imposto único.

SISTEMA ENVELHECEU
Flávio Rocha destaca que 

o atual sistema tributário está 
velho, desatualizado e atônito 
com a revolução das transações 
digitais.

Um casal de brasileiros, que reside nos Estados Unidos, tomou susto ao 
renovar o seguro de saúde: a empresa decidiu reduzir em 30% sua parcela 
mensal, segundo relatou à coluna. Fidelização e pontualidade são critérios 

para recompensar o cliente. Bem diferente do Brasil. Aqui, quando o cliente não 
é explorado pela própria operadora, a “agência reguladora” ANS consegue 
tornar essa relação ainda mais leonina. Na renovação do plano de saúde daquele 
casal de brasileiros e seus dois filhos, o valor da mensalidade caiu de US$604 
para US$ 400. No Brasil, todos os anos, a operadora promove aumento acima 
da inflação, como um “presente macabro” pelo aniversário do cliente. Nos EUA, 
a política de redução no valor da mensalidade é fundamental para amenizar a 
crise da pandemia, com queda de receita das famílias. No Brasil, a ANS mandou 
aumentar os planos individuais em 7,35%, e os planos coletivos e por adesão 
subiram 20%. A inflação é de 4,31%.

LEVANTAMENTO | Primeira pesquisa registrada para a sucessão à prefeitura municipal de Caicó, sétimo maior 
colégio eleitoral potiguar, aponta liderança de Dr. Tadeu, do PSDB, com 27,1% intenção de votos dos eleitores

A primeira pesquisa registrada 
para a sucessão à prefeitura 
municipal de Caicó, sétimo 

maior colégio eleitoral do Rio Grande 
do Norte, aponta liderança de Dr. Ta-
deu, do PSDB, na intenção de votos dos 
eleitores. O levantamento foi divulgado 
neste domingo (02) pelo Instituto Seta.

Em um cenário estimulado, com 
a apresentação de nove nomes, Dr. 
Tadeu é citado por 27,1% dos eleitores. 
Ele está à frente do atual prefeito da ci-
dade, Batata (MDB), que obteve 13,1%. 
Em terceiro lugar, está o empresário 
Arthur Maynard (PSB), com 11,1%, das 
intenções. Outros 28,7% a� rmam que 
não votariam em nenhum dos candi-
datos, branco ou até mesmo anulariam 
os votos, enquanto 8,4% não sabem.

Ainda segundo a pesquisa, Diego 
Vale (Solidariedade) alcançou 3,8% e 
o vereador Rangel (PDT), teve 3,1%. 
Os demais nomes oscilaram abaixo da 
margem de erro: Sargento Alexandre 
(PSL) 2%, Francisco Oliveira, o FAO 
(Republicanos) com 1,3%, Cição Ban-
dido (PTB) teve 0,9% e Chico da Caern 
(PV) obteve 0,4%.

Na pergunta espontânea, sobre in-
tenções de votos para prefeito de Caicó 
no mês de julho, o médico Dr. Tadeu 
(PSDB) também aparece na frente com 
10,4%, o prefeito Batata (MDB) foi o se-
gundo nome com 8,4% e o empresário 
Arthur Maynard (PSB) � cou em tercei-
ro com 6,9%. 

Quando não se aponta a lista dos 
candidatos, 54,7% dos entrevistados 
declararam de forma espontânea, que 
não votam em ninguém, branco ou 
nulo. 12,2% ainda disseram que não 
sabem ou simplesmente não respon-
deu. Os outros citados tiveram abaixo 
da margem de erro da pesquisa que é 
de 3,5%.

Quando indagados em qual can-
didato não votaria de jeito nenhum 

para prefeito de Caicó, o atual gestor 
Batata (MDB) lidera o quesito com 
26,2%. Cição Bandido (PTB), que per-
deu em 2016 para vereador, também 
teve 20,4% de rejeição dos caicoenses. 
Dr. Tadeu aparece somente com 6,9%, 
Rangel com 4,9%, Arthur Maynard teve 
3,1%. Já Sagento Alexandre 2,4%, Chico 
da Caern 1,3%, Francisco Oliveira, 0,9% 
e Diego Vale 0,4% foram citados com 

esses percentuais.
Com intervalo de con� ança (nível 

de signi� cância) é de 95% com mar-
gem de erro de 3,5% para mais ou para 
menos, nas estatísticas apresentadas 
para o total da amostra da Seta. Esta 
foi a a primeira pesquisa registrada 
na Justiça Eleitoral, sob o número RN-
01053/2020, para a sucessão em Caicó. 
O Instituto Seta, em parceria com o 
Blog Robson Pires, ouviu 450 eleitores 
em todos os bairros e distritos da cida-
de no último sábado (25).

AVALIAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL
De acordo com a pesquisa, 45,6% 

dos entrevistados disseram que ava-
liam a gestão do prefeito Batata como 
regular. Outros 24% consideram péssi-
ma a gestão municipal. Há ainda 14,7% 
que responderam que a gestão é ruim. 
Para 12,4 das pessoas, a avaliação do 
trabalho do prefeito é considerada boa. 
Por � m, 3,3% responderam a que a ges-
tão é avaliada como ótima.  

Disputa eleitoral para a prefeitura de Caicó poderá ter até nove nomes envolvidos na disputa

Pesquisa coloca Dr. Tadeu 14 pontos 
à frente do segundo lugar em Caicó 

O presidente Jair Bolsonaro con-
� rmou neste domingo (02) que 
deu o aval para o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, debater com 
o Congresso a criação de uma ‘nova’ 
CPMF, em contrapartida à redução ou 
extinção de outros impostos. Bolsona-
ro citou como exemplo a redução de 
percentuais na tabela do Imposto de 
Renda ou a ampliação da isenção, a de-
soneração da folha de pagamento ou 
a extinção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Segundo ele, não 
haverá aumento da carga tributária.

“O que eu falei com o Paulo Gue-
des, você fala CPMF, né, pode ser o 

imposto que você quiser, tem que ver 
por outro lado o que vai deixar de exis-
tir. Se vai diminuir a tabela do Imposto 
de Renda, o percentual, ou aumentar 
a isenção, ou desonerar a folha de pa-
gamentos, se vai também acabar com 
o IPI”, disse ao ser questionado se teria 
dado o aval para Guedes discutir uma 
nova CPMF com o Parlamento. O pre-
sidente conversou com jornalistas ao 
parar numa padaria no Lado Norte, 
em Brasília, durante passeio de moto 
acompanhado do ministro da Secreta-
ria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Com o estrago da Covid-19 no mer-
cado de trabalho, Guedes convenceu o 

presidente a liberar a discussão pública 
da volta do tributo com o argumento 
de que não se trata da antiga CPMF, 
porque não haverá aumento da carga 
tributária. Bolsonaro ponderou, no en-
tanto, que se a população entender que 
não é necessário mexer nesses tribu-
tos, a saída é “deixar como está”. Para o 
presidente, não se trata nem mesmo de 
o Congresso entender ou não que um 
novo imposto deva ser criado, já que 
o Executivo e o Parlamento são “su-
bordinados ao povo”. O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é o 
maior crítico do retorno de um tributo 
nos moldes da CPMF.

Bolsonaro confirma aval para Paulo 
Guedes discutir criação de imposto

NOVO CPMF

Dr. Tadeu (PSDB): lidera pesquisa eleitoral
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

MARCELO HOLLANDA

Segundo colocado no portal Recla-
meAqui pela baixa solução de re-
clamações, só perdendo para Cai-

xa Econômica por conta nos atrasos na 
concessão do auxílio emergencial por 
conta da pandemia do coronavírus, os 
Correios devem entrar em greve no dia 
17 de agosto.

Um comunicado enviado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores dos Cor-
reios ao presidente da estatal, general 
Floriano Peixoto Vieira Neto, bateu o 
martelo depois que a diretoria da em-
presa propôs reduzir o bônus de férias 
(de 2/3 para 1/3 do salário), diminuir o 
adicional noturno (de 60% para 20% a 
hora), extinguir o popular “Vale Peru” 
(tíquete de alimentação no valor de R$ 
1 mil oferecidos em dezembro) e alte-
rar a licença maternidade (de 180 dias 
para 120 dias).

Ainda estão previstos no mesmo 
pacote as exclusões de outros bene-
fícios como o Vale-Cultura e o paga-
mento de multas dos funcionários. 
Nesta quinta-feira (30), depois de dois 
dias inteiros de videoconferência, os 
presidentes do sindicato da categoria 
em todo o país encaminharam um co-
municado ao general Floriano Peixoto, 
adiantando que a paralisação será por 
tempo indeterminado “por não terem 
suas reivindicações atendidas pela em-
presa na mesa de negociação”.

Ouvido pelo Agora RN, o presiden-
te do sindicato da categoria, José Edil-
son Silva, o Edson Shampoo, afirmou 
que nem abrindo mão de um reajuste 
salarial em favor da manutenção de 79 
cláusulas do acordo coletivo da catego-

ria construídas ao longo dos últimos 30 
anos, a empresa cedeu.

“Questões como o pagamento 
do plano de saúde, que já foi integral-
mente dado pelos Correios aos traba-
lhadores, que hoje pagam a metade e 
cuja proposta da empresa é para que 
paguem integralmente, estão entre as 
muitas pautas debatidas”, afirmou.

Sobre os atrasos nas entregas dos 
Correios, ele atribuiu a interdição tem-
porária de vários Centros de Triagem 
distribuídos por diferentes bairros de 
Natal toda vez que se descobria um 
novo caso de coronavírus entre os fun-
cionários, obrigando a paralisação por 
48 dos serviços e a desinfecção do local.

“Isso aconteceu em seis Centros 
de Distribuições (CDDs) de Natal e 
Mossoró, entre eles Parnamirim, Ribei-
ra e na Cidade da Esperança”, afirma 
Shampoo.

Segundo o sindicalista, outro pro-
blema que contribuiu para travar os 
serviços foi o total descaso da direção 
dos Correios com o fornecimento de 
equipamentos de proteção individuais 
(EPIs) aos trabalhadores e a adequação 
dos espaços aos protocolos sanitários.

POSIÇÃO DOS CORREIOS
Num longo texto distribuído à 

imprensa neste fim de semana, a di-
reção dos Correios argumenta que as 

alterações propostas aos trabalhado-
res buscaram nivelar a categoria para 
se aproximar mais das regras da CLT.
Segundo a mensagem, o pacote teria a 
capacidade de gerar uma economia de 
mais de R$ 600 milhões ao ano para a 
empresa.

Acrescenta que uma paralisação 
neste momento terá grande impacto 
no segmento de comércio eletrôni-
co, que está em alta histórica desde o 
início da pandemia quando empreen-
dimentos tiveram que se digitalizar e 
comercializar produtos pela internet 
já que o envio de mercadorias e itens 
pessoais entre familiares distantes 
também virou algo recorrente durante 

a quarentena.
Em outro trecho do texto, a direção 

dos Correios afirma que a recusa das 
entidades em compreender a situação 
da empresa provocou reações impró-
prias, fazendo “representantes sindi-
cais iniciaram a veiculação de diversas 
comunicações inverídicas, provocan-
do confusão nos empregados acerca 
dos termos da proposta”.

Ainda segundo o posicionamento 
oficial dos Correios, não procede a 
afirmação de que a empresa propõe 
modificar os termos do plano de saúde 
dos empregados e que se trata apernas 
de uma adequação do texto referente 
às obrigações da empresa. 

Afirma, ainda, que os Correios não 
pretendem suprimir direitos dos em-
pregados, uma vez que eles são garan-
tidos por lei. E que a proposta buscaria 
apenas ajustar benefícios concedidos à 
categoria.

Sobre a supressão do vale-refeição, 
a empresa argumenta que, “nos termos 
vigentes, sua concessão extrapola a 
jornada laboral, alcançando o recesso 
semanal e as férias dos empregados. 
O que a empresa propõe é a redução 
do benefício de forma a contemplar 
apenas os dias efetivamente traba-
lhados”. E acrescenta que a proposta, 
caso prospere, representará para os 
Correios uma economia da ordem de 
R$ 20 milhões mensais.

Já sobre a adequação da remune-
ração de férias, atualmente em 2/3 de 
adicional ao salário, “quando a CLT 
garante ao trabalhador 1/3 de incenti-
vo no período de descanso”, essa eco-
nomia para a empresa será de R$ 600 
milhões ao ano.

Trabalhadores dos Correios devem 
entrar em geral a partir do dia 17
DECISÃO  | Entidades sindicais representantivas dos trabalhadores dos Correios encaminharam comunicado ao atual presidente da empresa pública adiantando que a paralisação será 
por tempo indeterminado; Correios afirmam que não pretendem suprimir direitos dos empregados, mas buscar ajustes nos benefícios trabalhistas concedidos à categoria

Segundo os Correios, o pacote de medidas teria a capacidade de gerar uma economia de mais de R$ 600 milhões ao ano para a empresa

O Governo do Rio Grande do 
Norte inicia nesta segunda-fei-
ra a retomada das atividades 

presenciais nos órgãos da administra-
ção direta e indireta a partir de agos-
to de 2020. Os ocupantes de cargos 
ou funções comissionadas devem se 
apresentar para jornada presencial. Os 
servidores que se enquadram no grupo 
de risco  devem avaliar a condição de 
retorno junto à sua chefia imediata. 

A retomada foi publicada em de-
creto do último sábado (1º) no Diário 
Oficial do Estado. O planejamento será 
feito pelas Secretarias de Estado da 
Administração (Sead) e da Saúde Pú-
blica (Sesap). O retorno de servidores 

e empregados públicos, bolsistas, esta-
giários e demais colaboradores será de 
forma gradual e responsável. 

Segundo a secretária da Adminis-

tração, Virgínia Ferreira, os critérios 
para a ampliação da jornada de traba-
lho presencial levam em consideração 
a essencialidade dos serviços ofereci-
dos pelo Estado. Ela lembra, no entan-
to, que os serviços de Saúde, Segurança 
e da própria Secretaria da Administra-
ção não foram paralisados em função 
da pandemia, e que os serviços da Edu-
cação obedecerão ao cronograma da 
Secretaria de Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC). 
“Enviamos ofício circular para todas 
as secretarias e órgãos solicitando que 
fossem listados os serviços essenciais 
oferecidos pelo Estado aos cidadãos”, 
encerrou.

Secretária de Administração, Vírginia Ferreira

Governo do RN retoma atividades 
presenciais a partir desta segunda

TRABALHO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) recor-
reu da decisão do presidente 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, que dissolveu 
a comissão especial formada para 
analisar o processo de impeachment 
do governador Wilson Witzel (PSC). 
O requerimento pede que a decisão 
liminar de Toffoli seja “integralmente 
reconsiderada” e que a comissão es-
pecial original seja restabelecida.

“Reconsidere a respeitável deci-
são que deferiu a medida liminar nes-
ta Rcl n° 42.358-RJ, restaurando-se, 
assim, a composição e o funciona-
mento da Egrégia Comissão Especial 
de Impeachment”, diz o documento 

apresentado pela Alerj ao Tribunal 
neste sábado (1º)

A liminar de Toffoli atendeu a 
um pedido apresentado pela defesa 
de Witzel, que questiona o rito usado 
pela Alerj para conduzir o processo. 
Segundo os advogados, os deputados 
descumpriram jurisprudências do 
STF ao criar uma comissão especial 
sem votação e sem proporcionalida-
de de partidos.

O processo de impeachment de 
Witzel foi aberto depois que o presi-
dente da Assembleia, André Cecilia-
no (PT), acatou as denúncias contra 
o governador na esteira das opera-
ções que miram desvios da saúde no 
Estado e atingiram o Executivo.

Alerj recorre da decisão do 
STF sobre impeachment

RIO DE JANEIRO
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AVISO DE REABERTURA DE PRAZOS
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 

público que estão reabertos os prazos da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 
– TIPO TÉNICA E PREÇO, com o objetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN COM RE-
LAÇÃO AOS ROYALTIES. A sessão pública dar-se-á no dia 22/09/2020, às 09horas. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. Macaíba/RN, 
31/07/2020. CPL/PMM.

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

público que está aberta licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 002/2020, com o objetivo de 
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO 
DAS ARQUIBANCADAS DO MÓDULO I DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA VILA OLÍMPICA NO MU-
NICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 04/09/2020, às 09horas. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. Macaíba/RN, 
31/07/2020. CPL/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

O W P ALVES EIRELI (CENTRAL GÁS), CNPJ: 12.020.669/0001-24, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na R. Melo Franco, nº 
2020 – Santo Antônio. CEP: 59.611-090 no município de Mossoró-RN.

WILLINEY PINHEIRO ALVES
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AFX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 36.343.190/0001-97, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para o TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, lo-
calizado na R CELSO AUGUSTO DE ARAUJO, 586 KM 120 BR 304 MARG ESQ  A.A.B.B. CEP: 
59.535-500 no município de LAJES/RN. 

 
ALAN FERNANDES DA MOTA

Sócio Administrador

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

AGC Construções e Empeendimentos Ltda, CNPJ Nº 00.999.591/0002-33, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-I-
DEMA a Autorização Especial nº2020-149462/TEC/AE-0025, com prazo de validade até 28/07/2021 
em favor do empreendimento para produção de concreto asfáltico, localizada no Lot. Jardim Santa 
Helena, Lotes 01 ao 28, Quadra 38, Macaíba/RN.

Alexandre Albuquerque Teixeira
SÓCIO-DIRETOR

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

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

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
tem tarifa social de R$ 8,07 

por mês em Natal. Os consumidores 
cadastrados na tarifa social praticada 
para uma população de baixa renda 
têm acesso a até 10 mil litros de água 
tratada.

Para se ter uma ideia, esse valor 
está bem próximo do que o consumi-
dor paga por um garrafão de 20 litros 
de água envasada, que custa em torno 
de R$ 7. Ou seja, em termos de volume, 
a tarifa social garante mensalmente 
água equivalente a 500 garrafões de 20 
litros. Desta forma, o custo por 20 litros 
de água fica em 0,016 centavos.

No Nordeste, a Caern pratica a 
tarifa social mais baixa. Nos estados 
vizinhos, Paraíba e Ceará, o consumi-
dor paga por 10 mil litros d’água, os 
seguintes valores: R$ 10,56 e R$13,80, 
respectivamente. No cenário nacional, 
duas das maiores empresas do setor 
trazem os seguintes valores: Sabesp, 
em São Paulo, tem a tarifa em R$8,88 e 
a Sanepar em Curitiba, o valor de 11,92, 
ambas pelo mesmo volume de água. 

Os valores estão disponíveis nos sites 
das Companhias . A tarifa social da 
Caern é aproximadamente 80% mais 
baixa que a tarifa mínima padrão, 
que em Natal é de R$ 39,90. 

“A tarifa social possibilita que a 
população mais carente tenha aces-
so a este serviço essencial”, explica 
Giordano Filgueira, Superintendente 
Comercial da Caern. Vale ressaltar, 
ainda, que durante este momento de 
pandemia, desde o primeiro momen-
to a Caern, em entendimento com 
o Governo do Estado, suspendeu a 
cobrança para esta faixa de consumi-
dor. Assim, desde abril estas contas 
estão isentas da fatura por tempo 
indeterminado.

A Caern ainda dispõe de uma tari-
fa intermediária, que é a popular, que 
atende uma outra parcela da popula-
ção. Para esta faixa, o que muda são 
os critérios de concessão e o valor que 
fica a tarifa popular, que em Natal é de 
R$25,40. O número de beneficiados no 
Estado com as tarifas social e popular 
da Companhia é superior a 100 mil 
pessoas.

Tarifa Social para abastecimento 
em Natal é a mais baixa do Nordeste
SERVIÇO | Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) tem tarifa social de R$ 8,07 por mês em Natal, beneficiando residências de baixa renda e que consomem 
até 10 mil litros de água tratada; valor registrado na capital potiguar é é aproximadamente 80% mais baixa que a tarifa mínima padrão, que pode chegar a custar R$ 39,90 no mínimo

Número de beneficiados com as tarifas social e popular da Companhia de Águas e Esgotos é superior a 100 mil pessoas no Rio Grande do Norte

Os usuários do gás natural cana-
lizado no Rio Grande do Norte 
vão pagar mais barato pelo 

combustível desde o sábado (1°) . A 
redução da tarifa foi autorizada pela 
Agência Reguladora dos Serviços Pú-
blicos (Arsep) e publicada no Diário 
Oficial do Estado. A diminuição vale 
para todos os segmentos de atuação 
da Companhia Potiguar de Gás, che-
gando a 17,86% para as indústrias e R$ 
0,30 no metro cúbico do Gás Natural 
Veicular (GNV).

A Potigás repassa integralmente 
aos usuários a redução do custo da 
molécula, que acompanha a queda 
nos preços do petróleo. 

“Nosso maior compromisso é com 
a prestação de um serviço de qualidade 
e com um preço justo para os nossos 
clientes. Somente dessa forma, pode-
mos impulsionar o desenvolvimento 
econômico sustentável do Rio Grande 
do Norte, através de uma indústria 
forte e competitiva”, esclarece Larissa 
Dantas, diretora presidente da Potigás.

Só em 2020, a Potigás já reduziu 
a tarifa do gás natural canalizado em 
três oportunidades para todos os seg-
mentos. O resultado pode ser percebi-
do, por exemplo, no preço de venda do 

Só em 2020, a Potigás já reduziu a tarifa do gás natural canalizado em três oportunidades

Gás natural canalizado tem redução 
de 17,86% no valor do metro cúbico

RN

REPRODUÇÃO

GNV para os postos de combustíveis 
que já diminuiu R$ 0,69 o metro cúbi-
co. “Como estamos em um ano de crise 
econômica em virtude da economia, 

quem opta pelo gás passa a contar ain-
da com mais benefícios além da prati-
cidade, segurança e sustentabilidade”, 
completa Larissa Dantas.
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O primeiro final de semana com 
a liberação de venda de bebidas 
alcoólicas em bares e restauran-

tes gerou cenas de aglomeração em di-
versos pontos da orla urbana de Natal. 
Mesmo com as ameaças da prefeitura 
em restringir acesso às praias por con-
ta do grande número de pessoas, para 
evitar maior disseminação do novo 
coronavírus, os natalenses lotaram cal-
çadões e a faixa de areia.

O principal ponto de aglomeração 

foi a praia de Ponta Negra, na Zona Sul 
de Natal. Como flagrou as lentes de 
José Aldernir, repórter fotográfico do 
Agora RN, muitos dos banhistas não 
usavam máscaras de proteção facial.
Embora sem uma presença constante, 
em algumas praias, o policiamento fez 
abordagem para pedir que os banhis-
tas não se aglomerassem na praia, bem 
como fizessem o uso das máscaras de 
proteção.

Por conta do número elevado de 

pessoas, a Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) fechou aces-
sos à orla de Ponta Negra. 

Segundo os servidores da STTU, a  
medida foi tomada para evitar a pro-
pagação do novo coronavírus na praia 
urbana mais conhecida de Natal.

A Prefeitura do Natal liberou venda 
de bebidas em bares e restaurantes na 
sexta-feira (31). A permissão é válida 
das 11h às 23h, todos os dias da sema-
na.

No último dia 20 de julho, o prefei-
to de Natal, Álvaro Dias (PSDB), usou 
uma rede social para se manifestar 
sobre as aglomerações registradas nas 
praias do Forte e de Ponta Negra. Ele 
disse iria  intensificar a fiscalização nos 
próximos dias, com a possibilidade de 
até “fechar tudo” - restringindo a flexi-
bilização da eonomia - caso não haja 
o cumprimento das medidas de isola-
mento social.

Ainda em Ponta Negra, no sábado 

(1º), uma ação conjunta dos órgãos 
de fiscalização da Prefeitura do Natal 
interditou um bar onde foram re-
gistradas imagens de aglomerações 
desrespeitando as normas legais do 
Decreto Municipal, que disciplina a 
abertura gradual da economia seguin-
do critérios sanitários de prevenção ao 
contágio do coronavírus. O bar alvo da 
medida fica situado na Avenida Enge-
nheiro Roberto Freire, em Ponta Negra, 
zona Sul da capital.

Contrariando ameaças da prefeitura, 
natalenses se aglomeram nas praias
DISTANCIAMENTO | Mesmo com as ameaças da prefeitura em restringir acesso às praias por conta do grande número de pessoas, para evitar maior disseminação do novo coronavírus, 
os natalenses lotaram calçadões e a faixa de areia; estabelecimento comercial foram interditados por não cumprir decretos com os critérios sanitários de distanciamento social

População aproveitou domingo de sol para passear na orla da Praia do Meio, na Zona Leste da capital paotiguar Na Praia de Ponta Negra, na Zona Sul, a Polícia Militar atuou para orientar a população no uso regular de máscaras

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) firmou termo de coo-

peração com a Companhia de Serviços 
Urbanos (Urbana) e a Secretaria de Se-
gurança Pública e Defesa Social (Sem-
des) para  coibir o descarte irregular 
de resíduos sólidos nas vias públicas 
de Natal. Os órgãos municipais em 
conjunto vão  atuar com mais rigor nas 
fiscalizações, podendo o responsável 
ser penalizado com multa.

Atualmente, Natal possui 691 pon-
tos de deposição irregular de resíduos 
sólidos especiais e domésticos. Para se 
fazer a remoção dos resíduos a Urbana 
chega a ter  um custo mensal  de R$ 2 
milhões. Para o secretário da Semurb, 
Thiago Mesquita, é um grande avanço 
ter firmado essa parceria, pois vai ha-
ver um aumento no efetivo das fisca-
lizações para coibir as ilegalidades no 
ponto de vista ambiental e urbanístico. 
“Com a assinatura deste termo de co-
operação entre as secretarias. E espero 
em breve poder firmar cooperação 

com outras pastas para que possam 
também nos ajudar supervisionando 
toda a cidade”, disse Mesquita.

O termo tem por base a Lei Muni-
cipal nº 6.693/2017, que dispõe sobre a 
proibição do descarte de resíduos só-
lidos em vias públicas. O comandante 

da Guarda Municipal de Natal (GMN), 
Albefran Grilo, ressalta que a coopera-
ção técnica é muito importante para 
toda a sociedade. “A partir de agora, 
vai haver mais um instrumento de 
fiscalização em Natal com uma maior 
potencialização”, encerrou.

Para se fazer a remoção dos resíduos a Urbana chega a ter  um custo mensal  de R$ 2 milhões

Natal vai punir quem fizer o descarte 
irregular de resíduos em via pública

MULTA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN A distribuição do auxílio emer-
gencial de R$ 600 para quase 
metade da população fez o 

Brasil registrar entre maio e junho o 
menor percentual de pessoas viven-
do abaixo da linha da pobreza em ao 
menos 40 anos, e elevou a renda mé-
dia dos brasileiros em 24%, apontam 
dois estudos realizados pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

O primeiro levantamento, feito 
pelo Instituto Brasileiro de Economia 
(Ibre), apontou que a população que 
vive em pobreza extrema — o equi-
valente a R$ 154 por mês — baixou 
de 4,2% para 3,3%. São 6,9 milhões de 
brasileiros nesta condição, ante 8,8 
milhões. Já os que vivem em situação 
de pobreza — R$ 446 por mês —, teve 
retração de 23,8% para 21,7%.

Os dados foram retirados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Covid-19, publicada 
toda sexta-feira pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) 
e que mede o efeito da pandemia no 
cenário socioeconômico do país. Se-

gundo o pesquisador Daniel Duque, 
pesquisador da área de Economia 
Aplicada do FGV/Ibre, a redução das 
taxas de pobreza condiz com o início 
da ampliação de beneficiados pelo 
auxílio emergencial. “Tais reduções 
coincidem com um aumento da co-
bertura do auxílio emergencial, que 
passou de um atendimento de 45% 
para 50% da população entre maio e 
junho, que beneficiou principalmen-
te os mais pobres”, afirma.

Pobreza extrema ficou em 3,3% no País

Auxílio emergencial reduziu 
pobreza no Brasil, diz estudo

SOCIAL
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O Rio Grande do Norte registra 
um total de 51.845 casos de 
confirmados de Covid-19 até 

este domingo (02), de acordo com 
a Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap). Foram três mortes nas 
24 horas. Ao todo, segundo os dados 
oficiais, 1.883 potiguares já morreram 
em decorrência da infecção pelo novo 
coronavírus.  

O número diário de mortes foi 
menor que o do sábado (1º). Neste dia, 
a Sesap contabilizou 102 mortes notifi-
cadas. O Governo do Estado informou 
que o número elevado foi resultante do  
atraso no envio das informações. “O alto 
volume de notificações e confirmações 
de óbitos no dia de hoje é referente a se-
manas epidemiológicas anteriores. Um 
atraso no envio das informações teve 
reflexo no quantitativo de óbitos repor-
tado hoje pela Sesap em seu boletim de 
informações para a Covid-19 no estado 
do RN”, informou a secretaria.

Já o Brasil registrou 541 novas mor-
tes por covid-19 nas últimas 24 horas, 
elevando o total de óbitos no País pela 
doença a 94.104, segundo dados divul-
gados neste domingo, pelo Ministério 
da Saúde.

De ontem para hoje, foram regis-
trados 25.800 novos casos da doença, o 

que aumentou para 2.733.677 o total de 
pacientes infectados no País pelo novo 
coronavírus. Desses, 1.883.677 (68,9%) 
correspondem a pacientes recupera-
dos e 755.896 (27,7%) a pacientes ainda 
em acompanhamento, segundo o Mi-
nistério da Saúde

 O dado não significa que todas 
as mortes ocorreram nas últimas 24h. 
Os casos, no entanto, estavam em in-
vestigação e foram confirmados neste 

período. Há cerca de 3.576 mortes em 
investigação. São Paulo é o Estado com 
maior número de casos, 558.685, e de 
mortes, num total de 23.317. O Ceará 
segue em segundo lugar em número de 
casos, com 176.580, e 7.709 óbitos. De-
pois, a Bahia aparece em terceiro lugar, 
com 170.476 casos e 3.572 mortes. O 
Rio de Janeiro está na quarta posição, 
com 167.225 confirmações do corona-
vírus, mas com 13.572 óbitos.

RN soma 1.883 mortes pelo novo 
coronavírus; Brasil passa das 94 mil
SAÚDE | Rio Grande do Norte registra um total de 51,8 mil casos de confirmados de Covid-19 até este domingo (02), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap); 
Brasil registrou 541 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos no País pela doença a 94 mil, de acordo com informações do Ministério da Saúde

Brasil contabiliza 2.733.677 pessoas infectadas pela Covid-19, segundo o Ministério da Saúde

O mês de julho fechou com o 
maior número de mortes desde o 
início da pandemia no Rio Grande 
do Norte. O Ministério da Saúde 
contabiliza que 813 potiguares 
morreram no período, contra as 
749 de junho. O temor dos espe-
cialistas é que as ações para a reto-
mada das atividades econômicas, 
iniciadas no início do mês passado, 
possam elevar registros de mortes.

O professor Rubens Ramos, 
titular do departamento de en-
genharia civil da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), demonstra preocupação 
com Natal, que tem capitaneado 
as ações de reabertura econômica. 
Para Rubens Ramos, a situação 
está longe de ser confortável. De 
acordo com dados analisados por 
ele, a partir das divulgações feitas 
pelo Governo do Estado, Natal tem 
hoje uma média de 93,8 mortes por 
grupo de 100 mil habitantes, alcan-
çando o 9º lugar de maior taxa de 

mortalidade entre as capitais do 
País – a liderança é de Fortaleza 
(CE), com 138,3 mortes por mil 
habitantes. “Em termos relativos, 
morre mais gente por dia hoje em 
Natal que em São Paulo no pico”, 
disse ele.

Segundo ele, o poder público – 
Estado e Municípios – deve tomar 
medidas urgentes para impedir 
uma evolução ainda mais rápida 
do número de mortes. Primeiro, 
ele sugere realizar semanalmente 
testes RT-PCR (análise molecular) 
com amostragem domiciliar. “A 
Alemanha tem feito na proporção 
de 400 por 100 mil habitantes. O 
Brasil e Natal não tem feito isso”, 
disse. O professor também defen-
de isolar e por em quarentenas as 
pessoas com diagnóstico positivo 
nos testes por amostragem de ou 
que chegam ao sistema de saúde. 
Por fim, barreiras sanitárias com 
testes rápidos e testes RT-PCR com 
processamento rápido.

Um estudo publicado estima que 
o limiar de imunidade coletiva 
ao novo coronavírus (SARS-

-CoV-2), também conhecida como 
imunidade de rebanho, pode ser alcan-
çado em uma determinada região se 
algo entre 10% e 20% da população for 
infectada.

Caso a projeção se confirme na 
prática, segundo a publicação de pes-
quisadores do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São 
Paulo (ICB-USP), os desdobramentos 
tendem a ser positivos em dois aspec-
tos. Primeiro, significa que é pequeno 
o risco de ocorrer uma segunda onda 
avassaladora da pandemia nos países 
que adotaram medidas para conter 
a disseminação da Covid-19 e hoje já 
registram queda no número de novos 
casos. Em segundo lugar, indica ser 
possível para uma cidade, um estado 
ou um país alcançar o limiar de imu-
nidade coletiva mesmo tendo adotado 
medidas de distanciamento social que 
ajudam a evitar o colapso do sistema 
de saúde e a minimizar o número de 

mortes. “Nosso modelo mostra que 
não é preciso sacrificar a população 
deixando-a circular livremente para 
que a imunidade coletiva se desenvol-
va”, afirma a biomatemática portugue-
sa Gabriela Gomes. Na avaliação dela, 
a adesão às medidas de isolamento 
tende a ser maior se as pessoas sou-

berem que o sacrifício será necessário 
por um período mais curto. “Quando 
dizemos que a epidemia só será supe-
rada quando a vacina chegar, as pesso-
as começam a pensar em desrespeitar 
as normas, pois já não aguentam uma 
vida tão pouco sociável, com tantas 
restrições”, disse.

Isolamento tem maior adesão se as pessoas souberem que o “sacrifício” será por período curto

Imunidade coletiva é alcançada 
com 20% da população infectada

PESQUISA

NEY DOUGLAS  / AGORA RN O Comitê de Emergência da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) prevê que a pandemia 

da covid-19 irá durar muito tempo e, 
por isso, é necessário continuar os es-
forços para a sua contenção em todo 
o mundo. Segundo dados oficiais da 
OMS, a doença já provocou 675.060 
mortos e infectou quase 17,4 milhões 
de pessoas em todo o mundo.

O grupo de cientistas, que se reu-
niu por videoconferência, avaliou a 
evolução da pandemia de covid-19, 
tendo em conta toda a informação 
científica que surgiu sobre o novo 
coronavírus nos últimos três meses, 
data da última reunião.O Comité de 
Emergência da OMS é composto por 
18 cientistas de vários países.

“A pandemia é uma crise sani-
tária que ocorre uma vez em cada 
século e os seus efeitos serão sentidos 
nas décadas seguintes”, disse o dire-
tor-geral da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ao Comité, segundo 
um comunicado da organização.

O responsável fez também um 
balanço do que tem acontecido, 

salientando que “muitos países que 
pensavam que o pior já tinha passado 
estão agora enfrentando novos sur-
tos, outros que tinham sido menos 
afetados estão com aumentos de ca-
sos e  de óbitos, enquanto países que 
tiveram grandes surtos conseguiram 
controlá-los”.

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom

OMS prevê que pandemia 
ainda durará muito tempo

AVALIAÇÃO

Situação epidemiológica em Natal está 
longe de ser confortável, diz professor
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO, CPF 272.507.687-00, torna público que recebeu do 

Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS Nº 2015 - 084054/TEC/LS-0035, com prazo de validade, 21/08/2020, em favor do 
empreendimento, para construção de uma estrada de acesso à comunidade Mel de Baixo, com extensão 
de 812,57m, que liga RN 404, no km 21 à referida comunidade, localizada na Rodovia 404, Km 21, Ponta 
do Mel, Município de Areia Branca-RN.

ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO 
Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO, CPF 272.507.687-00, torna público que está requeren-

do ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA - LS Nº 2015 - 084054/TEC/LS-0035, para construção de uma 
estrada de acesso à comunidade Mel de Baixo, com extensão de 812,57m, que liga RN 404, no km 21 
à referida comunidade, localizada na Rodovia 404, Km 21, Ponta do Mel, Município de Areia Branca-RN.

ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO 
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO SILVANO PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUCATAS EM GERAL, CNPJ:  
41.004.243/0001-85 torna público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 
22/07/2026 em favor do empreendimento com a atividade de TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO PE-
RIGOSOS, Localizado na AV. INDL. JOÃO FRANCISCO DA MOTTA 3949, FELIPE CAMARÃO CEP: 
59.072-480 no município de NATAL/RN.

FRANCISCO SILVANO PEREIRA  
Titular

  CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA –LS

A Indústria de Cerâmica Nobre Ltda. CNPJ 29.452.843/0001-00, torna público que recebeu 
do Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplifi cada com prazo de validade até 27/06/2026 em favor da Industria de Cerâmica 
Nobre, Fábrica de Louças Sanitárias, localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho S/N Polo In-
dustrial Goianinha/RN.

                      
Larissa Antelo de Sá

Diretora

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

J MENDES REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 03.315.118/0001-
05 torna público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 31/07/2026 em 
favor do empreendimento com a atividade de REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 
E GASOSO, Localizado na Av. Francisco Mota, 1778, Rod. BR 110, Km 06, Bairro Pintos CEP: 59.625-
526 no município de Mossoró/RN.

JOSÉ MENDES DA SILVA  
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LUIZ LUPERCIO DA SILVA JUNIOR, CNPJ 20.431.004/0001-31, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada 
para uma Facção de Peças do Vestuário, localizada na RUA VINTE E SEIS DE JUNHO, n° 112, CEN-
TRO, BODÓ/RN, CEP: 59.528.000.

Luiz Lupércio da Silva Junior 
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM SATÉLITE, inscrito no CPF/CNPJ: 
10.720.591/0001-25, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 14/12/2018, através do Processo Administrativo Nº 000000.037272/2018-12, 
a Licença Ambiental de Operação para o Condomínio Residencial JARDIM SATÉLITE, com 
área construída de 10.318,32 m² em um terreno de 12.799,36 m², situado na Rua Dos Caiapós, 
2002, bairro do Pitimbú, Natal-RN, fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solici-
tação de quaisquer esclarecimentos. 

DECLARAÇÃO DE GARAGISTA

EDNILSON REIS, inscrito no CPF: 409.105.712-87, faz saber, conforme exigência do Art. 
118, da Lei Complementar nº 055/2004, que institui o código de obras de Natal, que o estabe-
lecimento destinado a abrigar o empreendimento do tipo Hotel-Residência, localizado na Rua 
Coronel Luciano Saldanha, 1871, Bairro Capim Macio, município de Natal/RN, referente ao 
processo protocolado na SEMURB-20200298796, DECLARA contará com Garagista em seu 
quadro de funcionários, o qual será responsável pela guarda de veículos nas vagas trancadas 
em seu estacionamento.

TRABALHO | Sem postura correta e mantendo atividades em locais sem estrutura adequada, as pessoas 
podem desenvolver várias doenças, como lombalgias, cervicalgias e dores articulares. Saiba se proteger

JALMIR OLIVEIRA

O home o�  ce é uma realidade 
para uma boa parcela dos po-
tiguares. Impedidos de pros-

seguir com a rotina em escritórios ou 
outro local de trabalho, mais de 86 mil 
pessoas exercem hoje as funções den-
tro das próprias casas no Rio Grande 
do Norte, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE). E, mesmo com a retomada 
das atividades econômicas no Estado, 
parte destes trabalhadores manterão 
de casa os afazeres diários, seja por 
questões sanitárias ou mesmo redução 
dos custos das empresas. O fato é que 
trabalhar em casa requer disciplina e 
manutenção das rotinas contratuais, 
mas também permite a liberdade de 
fazer atividades de forma mais livre – 
seja na cama, sofá ou mesa jantar. Esta 
facilidade, no entanto, pode causar 
em problemas de saúde, pois � car em 
uma mesma posição em móveis ina-
dequados pode acarretar desconforto 
muscular, dores nas articulações, entre 
outras enfermidades decorrentes de 
uma péssima postura.

“É extremamente importante o 
cuidado com a postura durante o de-
senvolvimento das nossas atividades 
laborais, seja ela realizada em casa ou 
no ambiente de trabalho. Durante o 
período de pandemia praticamente 
todos os trabalhadores se viram obri-

gados a trabalhar de casa, mesmo que 
sem a mínima estrutura pra isso”, rela-
ta João Paulo Sá, professor do curso de 
� sioterapia da Universidade Potiguar 
(UnP).

Segundo ele, a posição utilizada 
para trabalhar diariamente é muito 
importante, pois a má postura pode 
afetar o rendimento pro� ssional e, em 
alguns casos, ser responsável por pro-
blemas de saúde. “Com isso tivemos 
um elevado índice de queixas referente 
às lombalgias, cervicalgias e dores arti-
culares”, reforça.

Ainda de acordo com professor, 
com a reabertura das atividades pro-
dutivas em diversos setores no Rio 

Grande do Norte, parte dos trabalha-
dores está retomando, aos poucos, a 
rotina diária. No entanto, pondera ele, 
estas pessoas devem tomar certos cui-
dados para manter a postura correta e 
garantir a ergonomia segura.

 “O retorno às atividades tendem 
a ser mais tranquilos se partimos do 
pressuposto que o campo de trabalho 
já é adequado para cada funcionário. 
Caso o campo de trabalho não seja 
apropriado, podemos replicar as mes-
mas dicas do trabalho em casa. Além 
dos cuidados com a postura é extre-
mamente importante que tenhamos 
o cuidado quanto a higienização, uso 
de máscara e distanciamento social”, 

Professor João Paulo Sá alerta para os cuidados com a postura para quem trabalha em casa  

Má postura durante o home office 
pode causar problemas de saúde 

- tentar trabalhar com as articulações em angulação 
de 90hraus (enviarei foto) para que diminua a sobrecarga 
articular das estrutura.

- posicionar a tela do computador na linha dos olhos. 
(Mesmo que pra isso seja necessário ajustar a tela, uma 
dica prática é colocar alguns livros abaixo da tela)

- o local precisa ter boa iluminação e ser arejado, a 
qualidade de visibilidade faz total diferença na qualidade 
do desenvolvimento das atividades laborais.

- respeitar os horários de trabalho e realizar pau-
sas durante a atividade. É importante que após 2/3hrs 
de atividade sentada, o pro� ssional levante e de uma 
pequena caminhada (mesmo que seja para tomar 
uma água).

- realizar alongamentos antes e depois das atividades 
pode ajudar, mas é importante o acompanhamento e in-
dicação de um pro� ssional, para que indique os exercícios 
apropriados para cada função e cada pessoa.

COMO TRABALHAR EM CASA DE MANEIRA SEGURA? ESSA É UMA PERGUNTA QUE VÁRIAS PESSOAS TEM FEITO. 
O PROFESSOR JOÃO PAULO SÁ TRAZ DICAS QUE PODEM FACILITAR O SERVIÇO SÃO AS SEGUINTES:

REPRODUÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE 009/2020

Pregão Eletrônico N.º 009/2020 - aquisições de material permanente pra Saúde - data da 
sessão  - 10/08/2020  as 13:01  horas (Horário de Brasília). Informações e-mail 
c p l a b e d i t a l @ g m a i l . c o m  e  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s  P ú b l i c a s  - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN, 30 de julho de 2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O Município de Campo Redondo/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público 
que promoverá em 18 de agosto de 2020, às 09h00min, na sede da Prefeitura, a Licitação – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2020, objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução 
dos serviços de reforma e manutenção para o combate ao COVID 19 no Hospital  Municipal de 
Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de 
Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a 
sexta-feira. Ressalte-se que a sessão pública será processada mediante a utilização de normas e 
medidas de segurança preventivas visando o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Corona vírus (Covid-19), no âmbito do Município de Campo Redondo/RN, sendo 
realizada em ambiente aberto (No Auditório do Centro Administrativo José Alberany de Souza), 
mantendo-se a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas presentes, como também 
utilizando-se o álcool em gel para fins de higienização dos participantes. Caso o licitante opte em se 
fazer presente na sessão pública, DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar 
em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao 
distanciamento recomendado de no mínimo um metro e meio de lonjura das demais pessoas 
presentes.

Campo Redondo/RN, em 31 de julho de 2020.
Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Maxaranguape, CNPJ 08.170.540/0001-25, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada de Instalação e Operação para a Reforma e 
Revitalização da Orla da Barra de Maxaranguape/RN (Etapa II – Construção de 02 
Quiosques) – CR: 1.055.112-95/2018, localizada na Rua 15 de Novembro, Centro do 
Município de Maxaranguape/RN – CR: 1.055.112-95/2018

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro oficial inscrito na JUCERN N.º 024/11com 
escritório à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado 

pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor 
Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular de 23/07/2012, 
no qual figuram como Fiduciantes PAULO XAVIER DE PAIVA JUNIOR, brasileiro, funcionário público federal, CI 
nº 633.427 ITEP/RN, CPF nº 405.458.904-97 e sua esposa LIEGE CARVALHO  DE PAIVA, brasileira, do lar, CI 
Nº 822.193 ITEP/RN, CPF Nº 654.355.404-53, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e 
domiciliados à Rua Frei Henrique de Coimbra, 229, Emaús, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 18 de agosto de 2020, às 10:30 horas, exclusivamente online através 
do site www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 255.045,27, 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído um prédio 
residencial que recebeu a numeração oficial 289 (antigo nº 229), situado atualmente à Rua Frei Henrique de Coimbra 
(antiga Rua Frei Henrique S Coimbra), lado impar, no bairro de Emaús, Parnamirim/RN, construído em alvenaria de 
tijolos cerâmicos, cobertura em laje plana/madeiramento serrado e telhas coloniais, piso em cerâmica, esquadrias em 
madeira, revestimento em cerâmica de piso à teto para o BWC, cozinha e área de serviço, contendo: uma área, uma 
sala, uma cozinha com área de serviço, um hall, um BWC social e três quartos, com uma área construída de 72,38m², 
edificada em terreno próprio, designado por lote “03” da quadra “A”, integrante de um desmembramento denominado 
“Redenção”, medindo 250,00m² de superfície, limitando-se ao Norte com o lote 05, com 10,00m; ao Sul, com a Rua 
Frei Henrique de Coimbra (antiga Rua Frei Henrique S Coimbra), com 10,00m; ao Leste, com os lotes 01 e 02, com 
25,00m e ao Oeste, com o lote 04, com 25,00m, registrado sob matrícula nº 17514 no 1º Ofício de Notas de Parnamirim, 
em 18/07/2012. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 19 de agosto de 2020, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 114.262,49. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total 
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a 
escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 
de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

ALTERAÇÃO | Comparada à gasolina atual, o novo combustível terá padrão qualidade maior, será mais difícil 
de ser adulterada e promete ganho de desempenho dos motores; nova fórmula vai encarecer preço final

A nova gasolina começará a ser 
vendida a partir desta segun-
da-feira (03) em todo o Brasil. 

Comparada à gasolina atual, o novo 
combustível terá um padrão de qua-
lidade maior, será mais difícil de ser 
adulterada e promete trazer ganho de 
desempenho dos motores. No entanto, 
a nova gasolina também poderá ser 
mais cara e será vendida nas mesmas 
versões da atual.

A Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) estipulou que as distribuidoras 
terão até 60 dias e os postos terão 90 
dias para esgotarem os estoques da 
antiga gasolina. Depois disso deve ser 
iniciada a � scalização da ANP.

Segunda a Petrobras, essa nova 
gasolina pode gerar uma economia de 
4% a 6% no consumo dos motores já 
existentes. A regra estabelece uma oc-
tanagem mínima de 92 pela metodo-
logia RON (Research Octane Number) 
– o mesmo padrão na Europa. Uma das 
principais mudanças é o estabeleci-
mento de um limite mínimo de massa 

especí� ca para a gasolina automotiva. 
A nova gasolina precisará ter 715 qui-
los por metro cúbico. A gasolina mais 
densa tem mais energia disponível pa-
ra ser convertida no momento da com-
bustão, e isso fará com que os veículos 
sejam capazes de circular mais com 

menos combustível. Outra novidade 
nas especi� cações é o estabelecimento 
de uma faixa com limite máximo e mí-
nimo de temperatura para uma evapo-
ração de 50% da gasolina, parâmetro 
que é chamado de destilação e mede a 
volatilidade do combustível. 

Petrobras diz que a nova gasolina gera uma economia de 4% a 6% no consumo do motor

Nova gasolina começa a ser 
vendida a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira 
(3) estarão abertas as inscri-
ções para o credenciamento 

de Pessoas Jurídicas para prestar 
serviços de consultoria ou de ins-
trutoria para o Sebrae no Rio Gran-
de do Norte.

De acordo com o edital do Se-
brae, poderão se habilitar ao cre-
denciamento as sociedades empre-
sárias, sociedades simples, inclusive 
cooperativas, e qualquer Empresa 
Individual de Responsabilidade Limi-
tada (EIRELI), operando nos termos 
da legislação vigente, legalmente 
constituídas. Os interessados podem 
acessar o Edital e se inscrever até o 
dia 08 de setembro próximo no Por-
tal do Sebrae   http://www.rn.sebrae.
com.br. Todo o processo de creden-
ciamento será conduzido pela Fun-

dação de Apoio à Pesquisa, Ensino, 
Tecnologia e Cultura (Fapetec), cujo 
contato é sebraern@fapetec.org.

Segundo o analista técnico da 
Unidade de Gestão de Pessoas do 
Sebrae, Antônio Carlos Liberato, os 
candidatos têm a possibilidade de 
se inscrever em uma ou mais áre-
as de atuação do edital: Recursos 
Humanos; Empreendedorismo; 
Educação; Serviços Financeiros e 
Contábeis; Marketing e Vendas; Ne-
gócios Internacionais, Planejamento 
Empresarial; Gestão da Produção e 
Qualidade; Legislação Aplicada aos 
Pequenos Negócios; Sustentabilida-
de; Inovação; Tecnologia da Infor-
mação; Desenvolvimento Territorial; 
Associativismo e Cooperativismo; 
Desenvolvimento Setorial e Políticas 
Púbicas.

Credenciamento de prestação de serviços de consultoria segue até  08 de setembro

Sebrae abre inscrições para 
cadastro de consultores

VAGAS

Embora seja mais conhecido 
pelo trabalho em banco de inves-
timento do que no segmento de 
varejo, o escolhido para presidir o 
Banco do Brasil, André Brandão, 
segundo fontes do setor � nancei-
ro, poderia agilizar a agenda de 
venda de ativos do BB. Essa é uma 
das agendas prioritárias para a 
equipe econômica.

“Brandão é o verdadeiro ‘lor-
de inglês’. Tem experiência em 
atacado e pode ajudar na venda 
de ativos. Também tem postura 
para lidar com grandes clientes 
e receber investidores”, disse um 
banqueiro, na condição de ano-
nimato.

Em relação à venda de ativos 
do BB, algumas agendas já an-
daram, como a venda de ações 
de IRB Brasil Re e Neoenergia, o 
início da parceria com o UBS em 
banco de investimento e a aber-
tura de capital do BV (ex-Banco 
Votorantim). Mesmo assim, a 
gestão de Novaes teria deixado a 
desejar nesse quesito - além de ter 
sido “atropelada” pela pandemia 
de coronavírus.

Brandão também pode aju-
dar nas conversas com o Brades-
co, que tem uma série de socieda-
des com o BB, pois participou da 
venda do HSBC ao banco.

MUDANÇA

EXECUTIVO ESCOLHIDO 
PARA PRESIDENTE BB 
DEVE ACELERAR VENDA 
DE ATIVOS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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AGÊNCIA BRASIL PETROBRAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Ministério do Turismo anun-
ciou os valores que serão re-
passados aos estados, Distrito 

Federal e municípios para apoiar ações 
emergenciais ao setor cultural e seus 
trabalhadores durante a pandemia de 
coronavírus. O Rio Grande do Norte vai 
receber R$ 59,581 milhões.

Para a região Nordeste o Ministério 
do Turismo vai distribuir o valor total 
de R$ 908 milhões. O recurso total da 
ordem de R$ 3 bilhões foi estabelecido 
pela Lei 14.017/2020, mais conhecida 
como Lei Aldir Blanc, sancionada pe-
lo presidente Jair Bolsonaro em 29 de 
junho. O dinheiro será repassado aos 
estados e municípios que têm a res-
ponsabilidade de fazer a distribuição 
dos recursos.

O valor repassado para cada esta-
do, além do Distrito Federal, foi defini-
do por uma equação que considerou:  

20% dos critérios de rateio do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito 
Federal (FPE) e 80% em relação à pro-
porção da população. Já o cálculo dos 
valores que serão passados aos muni-
cípios considerou: 20% de acordo com 
os critérios de rateio do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios (FPM) e 80% 
em relação a proporção da população.

O recurso poderá ser usado para 
pagamento de renda emergencial 
mensal aos trabalhadores da cultura 
– R$ 600 pelo período de três meses 
-,  subsídio mensal para manutenção 
de espaços artísticos e culturais – en-
tre R$ 3 mil e R$ 10 mil – e iniciativas 
de fomento cultural. Os valores serão 
transferidos do Fundo Nacional da 
Cultura, administrado pelo Ministério 
do Turismo, preferencialmente para os 
fundos estaduais, municipais e distrital 
de cultura.

RN vai receber R$ 59,5 milhões para 
apoiar as atividades do setor cultural 
PESQUISA | Ministério do Turismo anunciou os valores que serão repassados aos estados, Distrito Federal e municípios para apoiar ações emergenciais ao setor cultural e seus 
trabalhadores durante a pandemia de coronavírus; recurso poderá ser usado para pagamento de renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura por até três meses

Pagamento de renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura será de R$ 600 pelo período de três meses

O período de inscrições para o 
concurso público para as pre-
feituras municipais de Monte 

Alegre, São José de Mipibu, Brejinho, 
Lagoa Salgada e Vera Cruz e ainda 
para a Câmara Municipal de São José 
de Mipibu segue aberto até a próxi-
ma quinta-feira (06).

A aplicação das provas objetivas, 
de acordo com o edital, está marca-
da para o dia 30 de agosto. Ao todo, 
o concurso irá preencher 449 vagas 
em todos os níveis, com salários que 
variam entre R$ 1.045 e R$ 2.803.

As provas serão aplicadas pela 

Fundação de Apoio ao Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio Grande do Norte (IFRN) . 
As inscrições custam R$ 80 para nível 
fundamental, R$ 100 para nível mé-
dio e R$ 120 para nível superior.

O prazo de validade do concurso 
será de dois anos contados a partir da 
data de publicação da homologação 
do resultado final no Diário Oficial 
da Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn) ou em 
diário oficial próprio do município, 
podendo ser prorrogado uma única 
vez, por mais dois anos.

Sem nenhum tipo de licencia-
mento ambiental, a Petrobras 
ergueu um “almoxarifado sub-

marino” no litoral brasileiro, lotado 
com milhares de maquinários e 
tubulações de suas plataformas de 
petróleo, que ocupa uma área maior 
que a da cidade de Florianópolis (SC).

A pedido da Petrobrás, o caso 
passou a correr sob sigilo dentro do 
Ibama. A petroleira busca um acordo 
com o órgão ambiental para iniciar a 
retirada do material lançado irregu-
larmente em seis áreas da Bacia de 
Campos, região localizada nos lito-

rais do Rio de Janeiro e Espírito San-
to. Os dados revelam que a Petrobrás 
tem hoje mais de 1,4 mil quilômetros 
de tubos de PVC flexíveis, usados na 
extração de petróleo, lançados no 
fundo do mar.

A Petrobras estimou que o pro-
cesso de retirada de toda essa tralha 
deverá custar pelo menos R$ 1,5 bi-
lhão, além de demorar mais de cinco 
anos até que tudo esteja devidamen-
te limpo. 

O trabalho começaria em 2022. 
Somente em 2027 é que a área estaria 
livre do maquinário

 Ao todo, os concursos irão preencher 449 vagas para cinco municípios potiguares  Petrobras estimou que o processo de retirada do material vai custar R$ 1,5 bilhão

Concursos no RN seguem com 
inscrições abertas até quinta

Petrobras mantém ‘depósito’ 
de forma irregular no mar

OPORTUNIDADE MEIO AMBIENTE
LOTERIA

A Lotofácil terá novidades 
para os apostadores, a partir da 
próxima segunda-feira (03). Os 
sorteios passarão a ter periodi-
cidade diária, de segunda-feira a 
sábado. Outra mudança na mo-
dalidade é a premiação adicional 
aos concursos de final 0. 

A distribuição dos valores 
destinados à premiação ficará 
assim: 62% do total será destinado 
aos acertadores de 15 números 
(principal faixa de premiação); 
13% será para a segunda faixa, 
ou seja, para quem acertar 14 nú-
meros entre os 15 sorteados; 10% 
será destinado para os concursos 
de final 0 e os 15% restantes ficam 
acumulados para a primeira faixa 
– 15 acertos.

O primeiro concurso com 
final 0 a ser sorteado após a im-
plementação das alterações será 
o de número 2.010, previsto para 
ocorrer no dia 13 de agosto.

LOTOFÁCIL TERÁ 
MUDANÇAS A PARTIR 
DESTA SEGUNDA



|  13SEGUNDA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2020Cultura

NATHALLYA MACEDO  

Uma das únicas válvulas de es-
cape possíveis em tempos de 
pandemia, a arte é demasiada-

mente importante tanto para quem 
consome quanto para quem produz. 
Para estes, é mais do que um ofício: é 
uma missão de vida. A partir desta vi-
são, foi criada a primeira escola de mú-
sica em Natal há quase duas décadas. 
Fundada pela professora Maria José, a 
Severino Cordeiro (EMUSCO) foi inau-
gurada em 2007 e, desde então, oferece 
aulas de iniciação musical para crian-
ças, adolescentes, adultos e idosos. 

O programa começou em 2002, 
por iniciativa dos alunos e professores 
da Escola Municipal Ferreira Itajubá, 
localizada nas Quintas, onde hoje 
está anexada a EMUSCO. As oficinas 
e apresentações eram gratuitas para 
alunos da rede municipal de ensino. 
Para os demais interessados, era co-
brada apenas uma taxa simbólica. “É 
um incentivo à formação de identida-
de cultural para os natalenses que, por 
diversos fatores (como o financeiro, 
por exemplo), não teriam um conta-
to tão próximo com a música. É uma 
forma de terapia, é conhecimento e é 
resistência”, afirmou Uandeson Alves, 
coordenador do projeto. 

Com aulas de canto, percussão, 
piano, bateria, instrumentos de corda 
e de sopro, a EMUSCO atende cerca de 
400 alunos e possui uma banda filar-
mônica – que já fez muitas apresenta-
ções em eventos na capital potiguar ao 
longo de 10 anos. No entanto, a traje-
tória de sucesso foi interrompida pelo 
novo coronavírus. As aulas presenciais 
foram suspensas na última semana de 
março e um plano virtual foi desenvol-
vido para manter as atividades, mesmo 
que de maneira online.  

A proposta foi seguida até julho, 

quando também precisou ser parali-
sada. Desta vez, por questões relacio-
nadas ao poder público. “Além de 11 
professores terceirizados contratados, 
nosso quadro contava com 25 estagi-
ários empregados através da Secreta-
ria Municipal de Educação. Contudo, 
contratos não foram renovados e per-
demos todos eles. Sem os estagiários, 
que atuavam como monitores, ficamos 
impossibilitados e não conseguimos 
dar continuidade à nossa operação”, 
contou Uandeson. 

Outra preocupação do coorde-
nador é sobre o estado estrutural da 
escola. “Ela está esquecida. Desde o 
fechamento, não foi nem aberta para 
limpeza. Nem sabemos como está a 
situação dos nossos instrumentos. 
Eles são caros e necessitam de manu-
tenção”, revelou. “Solicitei o mínimo 
de estagiários, mas a demanda não foi 
atendida. A secretaria diz que só terá 

uma resposta quando a pandemia for 
controlada”.   

A incerteza já assusta os musicistas 
envolvidos na EMUSCO. “Pode parecer 
algo dispensável, mas nosso projeto é 
pertinente. Leva entretenimento e mo-
tivação para grande parte da comuni-
dade carente, principalmente durante 
esses dias difíceis que enfrentamos. 
Arte é salvação, mas quem salva o ar-
tista? Precisamos de um resgate agora. 
Estamos temendo que a escola feche 
de vez”, reiterou Uandeson.  

“Quero frisar que a Secretaria de 
Educação da cidade sempre apoiou a 
permanência e a realização do proje-
to. Passamos por várias administra-
ções, e nunca tivemos problemas. O 
ponto, neste momento, é a falta de 
comunicação. Precisamos de uma 
direção e, em especial, promover a 
defesa da nossa vertente cultural”, 
complementou.

ARTE É SALVAÇÃO. 
MAS QUEM SALVA O ARTISTA? 
SOBREVIVÊNCIA | Primeira escola 
de música de Natal, a EMUSCO 
passa por dificuldades durante 
a pandemia da Covid-19. O 
coordenador Uandeson Alves 
relembra a história do projeto e 
pede ajuda  

A EMUSCO atende cerca de 
400 alunos e possui uma banda 
filarmônica
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ASSUNTO DO DIA 
Repercutiu entre pré-candidatos 

a prefeito desta capital a mensagem 
deixada pelo ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves no Twitter, 
na última sexta-feira, quando 
ele mencionou que um “gestor 
nepotista” estaria com medo “de 
sua prática imoral” de “ter nomeado 
toda parentela ilicitamente”. 

ATIRANDO 
O deputado estadual Kelps 

Lima, pré-candidato a prefeito 
pelo Solidariedade, tratou de tirar 
proveito da briga interna posta à 
tona por Carlos Eduardo e mostrou 
em suas redes sociais matérias 
sobre processos de nepotismo 
envolvendo o candidato à reeleição 
Álvaro Dias, atual prefeito de Natal. 

ESPERTO 
Além disso, Kelps ainda 

divulgou, em contraponto às 
suspeitas que giram em torno de 
Álvaro Dias, projetos de combate à 
prática de nepotismo apresentados 
por ele no Legislativo potiguar. 

FALANDO 
O ex-prefeito Carlos Eduardo 

Alves normalmente surge no 
Twitter para fazer críticas aos 
adversários políticos. Na última 
sexta, ele deixou recado sobre 
gestor que pratica nepotismo. E 
no mesmo dia fez críticas à forma 
como a governadora Fátima Bezerra 
vem conduzindo a votação da 
reforma da previdência estadual no 
Legislativo. 

EITA 
Segundo o pedetista, “reforma 

em governo se faz com o governador 
no comando, na liderança, 
dialogando com a sociedade, 
mostrando a necessidade e 
importância das mudanças”. E 
disparou: “A governadora Fátima 
não dialoga, não comanda, é omissa 
e as coisas não acontecem. RN 
descendo a ladeira sem freio, sem 
governo”. 

UNIDOS 
“Natal nunca teve a 

oportunidade de vivenciar um 
governo democrático e popular. 
É chegada a hora. Saímos desse 
encontro � rmes, fortes e unidos”. 
Da governadora Fátima Bezerra 
ao anunciar o nome do senador 
Jean Paul Prates como candidato a 
prefeito de Natal pelo PT 

PROPOSTA 
O deputado federal João 

Maia, que é membro da Comissão 
de Defesa do Consumidor da 
Câmara Federal (CDC), foi um 
dos entrevistados do Jornal da 
Band em rede nacional, na última 
quinta-feira (30), para falar sobre o 
crescimento da inadimplência no 
FIES, o Programa de Financiamento 
Estudantil.  

PAUTA 
Isso porque a comissão da 

qual o potiguar faz parte pediu ao 
Tribunal de Contas da União uma 
investigação sobre o Fies, que está 
em andamento.  

SUGESTÃO 
Para João Maia, uma 

possível solução para diminuir a 
inadimplência no programa federal 
de educação seria a criação de um 
projeto para a geração de emprego, a 
ser criado pelo governo federal, para 
quem se formou com empréstimo 
da União.  

DESEMPREGO 
“A alta inadimplência nós 

sabemos que parte se deve ao 
desemprego. Nós achamos que o 
governo devia ter um programa de 
emprego para os alunos que usaram 
parte do dinheiro da União para se 
formar”, disse João Maia. 

EXPLICANDO 
Através do FIES, o estudante 

paga a faculdade ou parte dela 
só depois de se formar, com juros 
baixos e prazos estendidos. Em abril, 
o índice de inadimplência chegou a 
53% e a tendência é piorar.   

JUSTIÇA FEITA 
A Justiça Federal de São Paulo 

condenou a União pelas declarações 
dadas pelo ex-ministro da Educação 
Abraham Weintraub em 2019, 
a� rmando que haveria “plantações 
extensivas de maconha” nas 
universidades federais. A União terá 
de pagar R$ 50 mil à sociedade. 

EM QUEDA 
Dez estados viram cair a média 

móvel de mortes por covid-19, 
enquanto 8 apresentaram alta nesta 
sexta-feira (31), de acordo com 
dados levantados pelo consórcio 
de imprensa. Norte (-36%) e 
Nordeste (-21%), as duas regiões 
que concentram a maioria dos 
estados em baixa, foram as únicas 
apresentar queda na variação de 14 
dias.  

CANDIDATO? 
“Quem decide quem é candidato 

a presidente é o PT e os aliados que 
construir. Hoje tem muitos nomes, 
mas teve tempo que só era eu. 
Quem decide é o partido. Jamais 
direi que vou ser o candidato”. Do 
ex-presidente Lula em entrevista a 
rádios da cidade de Feira de Santana, 
na Bahia. 

DANIELAFREIREDANIELA

Para dar início ao fim de semana, a designer de moda potiguar 
Priscylla Cavalcanti escolheu o Peppino Bar, em São Paulo

Fim da quarentena: Deputado federal Walter Alves voltando 
aos momentos de passeio com a família

Senador Jean Paul Prates, 
pré-candidato a prefeito de Natal 
anunciado pelo PT neste fim de 
semana, em momento ‘home 
office’ para apresentar o seu 
trabalho realizado no primeiro 
semestre de 2020

RÁPIDAS
>> O Boletim InfoGripe, 

produzido e divulgado na sexta pela 
Fiocruz, alertou para o risco de uma 
segunda onda de contágio do novo 
coronavírus nos estados de Rio de 
Janeiro, Ceará e Maranhão.  

>. A Latam anunciou o plano 
para demitir “no mínimo” 2,7 mil 
tripulantes. A empresa abriu plano de 

>> Clima esquentou: Falando 
em  Moraes, ele ‘peitou’ o Facebook e 
ampliou a multa àquela rede social. 
Ele ainda intimou o presidente da 
empresa no Brasil por não bloquear 
os tais perfis bolsonaristas. O valor 
diário da multa chega a R$ 1,2 mi, mas 
a companhia já disse que vai recorrer 
da decisão. 

demissão voluntária após fracasso em 
negociação com sindicato. 

>. Ministro do STF Alexandre 
de Moraes suspendeu 9 mil ações 
trabalhistas contra a Petrobras. A 
decisão adia despesas da estatal, 
estimadas em pelo menos R$ 1,5 bilhão. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Misericórdia, Áries. Acende uma vela aí porque, se 
depender do céu, a segundona será punk! A Lua entra 
em Escorpião e na fase Crescente, mas briga com o 
Sol e Urano, recomendando a pegar mais leve e evitar 
qualquer tipo de excesso. 

Os astros estão em pé de guerra e você terá que explorar 
sua diplomacia libriana para se livrar de perrengues e 
zicas. Hoje a Lua entra em sua Casa das Posses e na 
fase Crescente, mas arma encrenca com o Sol e Urano, 
recomendando prudência dobrada com seu dinheiro.

Eita, Touro! Hoje a maré não está para peixe e muitas 
tensões vão marcar presença em seu Horóscopo. A Lua 
migra para Escorpião, seu signo oposto, entra na fase 
Crescente e arma encrenca com outros astros. Mercúrio 
também está mal-humorado e fi ca em atrito com Marte.

Se dependesse apenas da Lua, a semana começaria cheia 
de promessas para você, já que ela entra em seu signo 
e na fase Crescente. Ocorre que essa segundona traz 
muitas tensões e vários atritos entre as estrelas, indicando 
instabilidades pela frente e desafi os.

Se você espera começar a semana com ótimas vibes das 
estrelas, é melhor tirar o cavalinho da chuva. A Lua tá 
toda pistola hoje. Ela ingressa em Escorpião, entra na 
fase Crescente e briga com vários astros, recomendando 
a dobrar a cautela com seus interesses de trabalho.

Sagita, já tomou seu paracetaloka hoje? Vai precisar, 
viu, meus consagrados! Hoje o negócio é adotar a 
calma como mantra e pegar leve em tudo para não se 
estressar. O céu não dá moleza para o seu signo e os 
desafi os vão testar sua paciência. 

A Lua migra para o seu paraíso astral e entra na fase 
Crescente pela manhã, mas hoje o céu não dá moleza 
e convém você ir devagar com o andor para não se 
deparar com aborrecimentos. Além das tretas que a Lua 
faz com o Sol e Urano, outras trombadas astrais.

Uma energia intensa começa a fl uir da Lua, que ingressa 
hoje em Escorpião e na fase Crescente. Poderia ser um 
forte estímulo para você realizar seus objetivos, não fosse 
o fato de ela estar pistola da vida com os astros. Em 
aspecto negativo com o Sol e Urano.

Segura o forninho, Leão, que hoje a segundona não está 
para amadores. Arme-se de paciência e boa vontade 
para lidar com as infl uências astrais complicadinhas que 
rolam neste início de semana. A Lua entra em sua Casa 
4 e muda para a fase Crescente, mas briga com o Sol.

Hoje você vai contar com boa vontade, foco e pode ter 
um período muito produtivo no traba sua capacidade de 
concentração e o seu empenho. Seu espírito investigativo 
e curiosidade se intensifi cam, despertando seu interesse 
por mistérios e segredos. 

Inspire-se na disciplina e perseverança do seu signo 
para dar conta de todas as demandas e desafi os que 
essa segundona anuncia. A Lua muda para Escorpião e 
ingressa na fase Crescente, destacando sua comunicação 
e infl uenciando bastante seus contatos. 

Semana começando com uma porção de alertas e os 
desafi os podem te deixar com os nervos à fl or da pele. 
Um deles vem de Mercúrio, que troca vibes tensas com 
Marte e vai atiçar seu lado impaciente. Outra infl uência 
instável chega da Lua.

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)

Globo e Record têm semana decisiva 
para volta de gravações de novelas 

Depois de vários experimentos, 
Globo e Record iniciam hoje uma 
semana bem importante para a 
retomada de gravações de suas 
novelas na próxima segunda-feira.

Tudo foi pensado e detalhado 
para que isso venha ocorrer com a 
maior segurança possível.

Em se tratando das duas, 
providências que passam a ser 

tomadas desde a casa de seus 
atores, com � gurinos, maquiagem 
e alimentação, transportes 
individuais, chegada à emissora, 
distanciamento e testes de saúde 
praticamente todos os dias.

E cuidados que também irão 
existir já a partir do trabalho ou 
texto de seus autores, Cristiane 
Fridman com “Amor Sem Igual” 

na Record, Manuela Dias e Daniel 
Ortiz, “Amor de Mãe” e “Salve-se 
Quem Puder”, na Globo.

Por aí se entenda, suprimir o 
quanto possível cenas com maior 
proximidade, abraços, beijos, lutas 
ou outras aglomerações.

Uma experiência que será nova 
e diferente para todos. Inclusive 
para o próprio telespectador.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

ESPECIAL 
Tudo certo para o especial de 

Dia dos Pais que a Band fará, no 
próximo domingo, ao vivo, a partir 
das 15h45 com Fábio Júnior.

A apresentação será de Cátia 
Fonseca.

SEPARAÇÃO
Marcelo de Carvalho e Luciana 

Gimenez, que já estão separados há 
algum tempo, agora também irão 
morar em casas diferentes.

Luciana já está providenciando 
a mudança.

NINGUÉM PARADO
A Globo não quer nenhum dos 

seus autores parado, aqueles com 
textos bem adiantados ou outros 
que ainda não têm um próximo 
trabalho de� nido.

Todos estão sendo convocados 
para palestras ou participação em 
cursos.

MALLANDRO
Sérgio Mallandro será o 

convidado do “A Culpa é do Cabral”, 
nesta terça-feira, a partir das 23h, 
no Comedy Central.

Programa inédito, comandado 
por Fabiano Cambota, Nando 
Viana, Rafael Portugal, Rodrigo 
Marques e � iago Ventura.

LONGA PARCERIA
Carlos César Filho, o Cesinha, 

que acompanha o trabalho da 
Sabrina desde que ela chegou à 
Record, será o supervisor artístico 
de “Game of Clones”, novo 
programa da apresentadora.

A produção do reality, porém, 
� cará totalmente sob os cuidados 
da Endemol Shine, e isso inclui a 
direção.

E MAIS
No sábado, a Cultura terá a 

estreia do reality “Talentos”, com 
Jarbas Homem de Mello, às 20h. 
No mesmo dia, um documentário 
inédito sobre o ator, diretor 
e dramaturgo Gianfrancesco 
Guarnieri, às 22h15.

Já no domingo, entra na grade o 
“Planeta Turismo”, às 10h30, e “Brasil 
Biomas”, com Richard Rasmussen, 
às 11h, além da nova temporada de 
inéditos do “Persona”, que começa 
com Gerald � omas, às 21h30.

CULTURA
Semana de estreias na TV 
Cultura. Hoje, às 19h45, começa 
a ser exibida a série “Elas”, 
com Luciana Vendramini(FOTO), 
que retrata grandes mulheres do 
cinema brasileiro.
Quarta, vai ao ar a série 
documental sobre Paulo César 
Pinheiro, que retrata os 70 anos 
do músico em cinco episódios, a 
partir das 22h45.

Moacyr Franco fará uma live 
show no próximo dia 22, a partir 

das 18h... ..O artista, que aguarda 
comunicação da Globo sobre o 
futuro da próxima temporada da 

série “Segunda Chamada”... ...Os 
contratos por obra terminaram em 
junho e, por causa da pandemia, 
ninguém sabe como vai fi car... 
 ...Ainda nessa pegada, vários 

atores de “Salve-se Quem Puder”, 
que assinaram por três meses de 
trabalho, viram o compromisso 
chegar ao fi m... ...Gente que 

gravou uma ou duas cenas.    
Algumas estrelas, 

comercialmente falando, parecem 
não estar sentindo os efeitos da 

pandemia...  ... Camila Queiroz, 
Grazi Massafera e Marina Ruy 
Barbosa não param de emendar 
trabalhos... ... As três lideram a 

lista das mais procuradas.
José Luiz Datena tinha oferta de 
um contrato de quatro anos com 
o SBT...  ... Depois de pensar e 
conversar com familiares, optou 

pela segurança da Band.

ESTEVAM AVELLAR
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O Corinthians vai buscar um iné-
dito tetracampeonato do Cam-
peonato Paulista frente ao Pal-

meiras a partir da próxima quarta-feira 
(05). Já os palmeirenses irão lutar para 
dar fim a um jejum de 12 anos sem tí-
tulos estaduais. Os dois finalistas do 
torneio definidos neste domingo (2).

As duas partidas que vão consa-
grar o campeão da temporada serão 
disputadas na quarta-feira (05) e no 
sábado (08). Nas semifinais, enquanto 

o time alvinegro passou pelo Mirassol, 
com vitória por 1 a 0, em Itaquera, a 
equipe alviverde bateu a Ponte Preta, 
por 1 a 0 , também em sua casa.

O último encontro das duas equi-
pes em uma final do Paulista foi em 
2018 e deu título ao Corinthians, em 
um clássico que causou polêmica, em 
razão da arbitragem. E quis o destino 
que o treinador palmeirense nesta 
temporada fosse justamente quem co-
mandou a equipe no último título esta-

dual, em 2008: Vanderlei Luxemburgo.
Para manter as coincidências e 

animar os torcedores que gostam de 
superstição, o adversário da semifinal 
foi o mesmo que o Palmeiras enfrentou 
na final em 2008. A Ponte Preta lutou 
e ‘vendeu caro’ a derrota, mas nova-
mente não conseguiu superar o rival 
alviverde.

Em um Allianz Parque vazio, mas 
com muitas bandeiras nas arquiban-
cadas e gritos de torcidas nas caixas de 

som, o Palmeiras foi melhor durante 
toda a partida e mereceu a vitória, sem 
contestação. Em um elenco cheio de 
grandes nomes e jogadores que seriam 
titulares na maioria dos clubes brasilei-
ros, quem fez a diferença foi Patrick de 
Paula, garoto de apenas 20 anos, que 
começou 2019 na base alviverde, mas 
conseguiu conquistar seu espaço e 
caiu nas graças de Luxemburgo. Ele foi 
o autor do gol da vitória palmeirense 
contra a Ponte Preta.

Por sua vez, o Corinthians confir-
ma uma grande reação após a parada 
forçada pela pandemia do coronavírus. 
Desde a retomada, o time do técnico 
Tiago Nunes venceu as quatro partidas 
disputadas sem nenhum gol sofrido. O 
gol da vitória sobre o Mirassol saiu aos 
26 minutos do segundo tempo. O meia 
Éderson comprovou a boa fase e acer-
tou um chute longo para abrir o placar, 
anotando o terceiro gol dele em três 
partidas consecutivas. 

Palmeiras e Corinthians se encontram 
na grande final do Paulistão 2020
FUTEBOL | Corinthianos reencontrão os palmeirenses na final do torneio deste ano em busca do tetracampeonato no Paulista; Time alviverde tem 2ª chance para impedir feito histórico 
do rival e encerrar jejum de 12 anos; partidas que vão consagrar o campeão da temporada de São Paulo serão disputadas em dois jogos, na  quarta-feira (05) e no sábado (08)

Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0: alviverde busca título estadual que não aparece há 12 anos Corinthians passaram pelo Mirassol por a 1 a 0: time alvinegro tenta um inédito tetracampeonato consecutivo

Um dos clubes mais afetados 
financeiramente pela crise de-
corrente da eclosão da pande-

mia de covid-19, o Barcelona não vai 
tentar contratar Neymar na atual jane-
la de transferências do verão europeu. 
Quem garante é o presidente do clube, 
Josep Maria Bartomeu, que afirmou 
que seria “inviável” nesse momento 
trazer o craque brasileiro.

“Nesta situação, é inviável. O PSG 
também não quer vendê-lo, é normal 
porque é um dos melhores jogadores 
do mundo. No verão passado, tenta-
mos muito, mas neste verão não have-
rá tentativa”, assegurou o dirigente, em 
entrevista ao jornal espanhol Sport.

O clube catalão deixou de arreca-
dar cerca de 200 milhões de euros (R$ 
aproximadamente R$ 1,2 bilhões) en-
tre março e junho em virtude da crise 
que se instalou gerada pela pandemia, 
o que obriga os clubes a terem mais 
austeridade em suas gestões.

“Se a situação da pandemia não 
melhorar, não haverá público em 
museus, lojas e seguiremos perdendo 
dinheiro. Somos obrigados a sermos 

muito rigorosos na gestão: precisamos 
revisar quais investimentos são essen-
ciais e quais podem esperar”, explicou 
Bartomeu.

Ele também revelou que as ne-
gociações pelo argentino Lautaro 
Martinez com a Inter de Milão estão 
paradas e reiterou que o Barcelona não 
vai gastar tanto em reforços como em 
outros anos. “A situação não convida a 

grandes investimentos”, pontuou.
Bartomeu crê que o impacto finan-

ceiro nos clubes não vai durar apenas 
um ano, mas sim três ou quatro. Dian-
te do cenário atual, o dirigente consi-
dera que a melhor forma de negociar 
jogadores é por meio de trocas entre 
as equipes. “Todos os grandes clubes 
europeus foram afetados. Todos traba-
lham para se adaptar”.

Josep Bartomeu disse que é “inviável” nesse momento levar Neymar (foto) para a Espanha 

Presidente do Barcelona descarta 
recontratação de Neymar em 2020

DEFINIÇÃO

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

Com uma dose de drama - e 
também de sorte - Lewis Ha-
milton conquistou mais uma 

vitória na temporada da Fórmula 1. 
O hexacampeão mundial teve o pneu 
furado na última volta do circuito de 
Silverstone, se arrastou nas curvas 
finais, mas conseguiu segurar a pon-
ta e vencer o GP da Inglaterra neste 
domingo.

Hamilton fechou a prova em 
1h28min01s283, pouco mais que cin-
co segundos mais rápido em relação 
a Max Verstappen, que cruzou a linha 

de chegada na segunda posição. O 
holandês da Red Bull fez uma parada 
a mais nos boxes para colocar pneus 
macios a fim de conseguir fazer a vol-
ta mais rápida e, por consequência, 
garantir um ponto extra. Com a 87ª 
vitória na Fórmula 1, Hamilton ficou 
a apenas quatro de igualar o recorde 
do alemão Michael Schumacher. O 
piloto da Mercedes lidera o campe-
onato com 88 pontos, 30 a mais que 
seu companheiro Valtteri Bottas. Na 
atual temporada, foi o terceiro triun-
fo do britânico em quatro corridas.

Piloto da Mercedes lidera o campeonato com 88 pontos, 30 a mais que Valtteri Bottas

Hamilton supera pneu furado 
e vence em GP da Inglaterra

F1


