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RETORNO GRADUAL. 12 | Reportagem mostra como foi o retorno às aulas presenciais nesta 
semana nas escolas particulares de Natal. Estudantes mantêm distância e usam máscaras

AULAS NO “NOVO NORMAL”

ADMINISTRAÇÃO. 10 | De 2019 para 2020, máquina pública de doze estados e do Distrito Federal se tornou mais ineficiente, segundo a nova edição do Ranking de Competitividade
dos Estados. Rio Grande do Norte saiu da 11ª para a 21ª primeira posição de um ano para o outro. Estado é o campeão de gastos brutos, com 83% da receita corrente líquida (RCL)

RN despenca em ranking que
mede eficiência da gestão pública

RN tem 48 policiais 
presos por acusações 
de prática criminosa

RN: militares da reserva 
protestam contra desconto 
nas aposentadorias

Potiguares iniciam 
jornada rumo ao
acesso à Série C

LEVANTAMENTO. 8 E 9 | Na quinta, 
três PMs foram presos por suposto 
envolvimento na morte do jovem 
Giovani Gabriel, de 18 anos (foto)

PREVIDÊNCIA. 3 | Com a reforma, 
militares saíram do regime estadual,  
que isenta de contribuição todos os 
que ganham abaixo de R$ 6 mil

FUTEBOL. 16 | Técnico Paulinho 
Kobayashi comanda América
na estreia contra o Campinense 
neste sábado, em Natal
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Depois de Oxford, vacina 
da Johnson & Johnson 
também será testada
em voluntários de Natal

Governo do RN autoriza 
volta às aulas presenciais 
nas escolas e faculdades 
privadas a partir do dia 5

Tribunal do Trabalho vai 
julgar na segunda-feira
se greve dos servidores
dos Correios é legal

Em Roraima, secretário 
de Estado dos EUA ataca 
Maduro; Maia reage e 
chama visita de “afronta”

Com pandemia em queda, 
Natal volta a ter voo direto 
para Fortaleza (CE), com 
retomada de rota pela Gol

PANDEMIA. 2 | Centro de Pesquisas 
Clínicas de Natal (CPClin) vai aplicar 
as duas vacinas na capital potiguar. 
Candidatos já podem se inscrever

EDUCAÇÃO. 7 | Até agora, só prefeituras 
de Natal e Parnamirim tinham autorizado. 
Com norma estadual, todas as escolas 
do RN poderão voltar

PARALISAÇÃO. 4 | Categoria reclama de 
suspensão de um acordo coletivo de 
trabalho. Correios diz que, em função
da crise, não pode manter benefícios

POLÍTICA EXTERNA. 6 | Às vésperas da 
eleição presidencial nos EUA, secretário 
de Estado Mike Pompeo visitou Roraima 
para pressionar ditador Nicolás Maduro

AVIAÇÃO. 6 | Em relação a abril deste 
ano, o aumento de oferta de assentos 
no RN em outubro já é superior a 600%. 
Secretária comemora retomada
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 Técnico Paulinho 
Kobayashi comanda América
na estreia contra o Campinense 

EDUCAÇÃO

Anorc confirma Festa
do Boi para outubro, só 
que em formato virtual

Desemprego dispara
no País com saída
do isolamento social

AGROPECUÁRIA. 5 | Presidente da 
associação que organiza o evento, 
Marcelo Passos (foto) conta como 
será a 58ª edição, em meio à 
pandemia da Covid-19. Parque 
em Parnamirim vai transmitir lives, 
palestras e leilões

FALTA DE TRABALHO. 2 | Em uma 
semana, segundo IBGE, 1,1 
milhão de pessoas ingressaram na 
fila do emprego no País, fazendo 
a taxa de desemprego saltar de 
13,3% para 14,3%. Taxa pode 
subir mais nas próximas semanas

JOÃO GILBERTO / ALRN AGÊNCIA BRASIL
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A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou a 
Jansen-Cilag, unidade farmacêu-

tica da Johnson & Johnson, a realizar 
testes clínicos no Brasil para o desen-
volvimento de uma vacina contra a Co-
vid-19. O estudo global prevê a inclusão 
de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil 
no Brasil, distribuídos em sete estados 
– entre eles, o Rio Grande do Norte, que 
terá a sede da pesquisa em Natal.

Para participar como voluntário 
do teste, é necessário acessar o site do 
Centro de Pesquisas Clínicas de Natal 
(CPClin) e preencher as informações 
solicitadas.

Além do RN, São Paulo, , Rio Gran-
de do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas 
Gerais e Bahia vão participar.

Os estudos da Jansen-Cilag foram 
iniciados em julho nos EUA e na Bél-
gica. De acordo com a Anvisa, o ensaio 
clínico será conduzido em etapas e 
cada etapa só será iniciada se os re-
sultados que estiverem disponíveis no 
momento forem satisfatórios.

O ensaio clínico aprovado é um 
estudo de fase 3, randomizado, duplo 
cego, controlado por placebo, para ava-
liar a e� cácia e a segurança de Ad26.
COV2.S na prevenção de Covid-19 em 

adultos com 18 anos ou mais. Cada 
participante receberá uma dose única 
da vacina ou placebo. O recrutamento 
dos voluntários é de responsabilidade 
dos centros que conduzem a pesquisa. 
No site do CPClin, já é possível se can-
didatar para receber a vacina.

VACINA DE OXFORD
O CPClin será aberto na próxima 

segunda-feira 21. Além da vacina da 
Johnson & Johnson, o centro de testes 
também vai aplicar em voluntários a 
candidata a vacina desenvolvida pela 

Universidade de Oxford em parceria 
com o laboratório AstraZeneca. Em 
Natal, o número previsto de voluntá-
rios é de 1 mil.

Para participar da testagem, se-
gundo a Universidade de Oxford, é 
preciso ter mais de 18 anos, ser pro� s-
sional de saúde ou atuar em alguma 
pro� ssão com alta exposição ao vírus 
(serviços, comércio, segurança pública, 
transporte, entre outros).

Além de Natal, a fase de testes da va-
cina de Oxford acontecerá nas cidades 
de Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), 

São Paulo (SP), Salvador (BA) e Rio de Ja-
neiro (RJ). Ao todo, dez mil pessoas rece-
berão doses da vacina em todo o Brasil.

Cada participante receberá duas 
doses e será acompanhado pela equipe 
do estudo com frequência, ao longo de 
um ano. Metade dos voluntários vai 
receber a Chadox1 ncov-19, que é o 
imunizante conta a Covid-19, e a outra 
metade recebe placebo.

Segundo Oxford, um sistema de� -
ne randomicamente quem receberá a 
vacina e quem recebe o placebo.

FÁBRICA
Nesta semana, a Fundação Oswal-

do Cruz (Fiocruz) e a Companhia de 
Desenvolvimento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro (Codin) assinaram 
um acordo para instalação da maior 
fábrica de vacinas da América Latina.

O Complexo Industrial de Biotec-
nologia em Saúde vai ocupar uma área 
de 580 mil metros quadrados e terá ca-
pacidade de produção de 120 milhões 
de frascos de vacinas e biofármacos 
por ano e será instalada em Santa Cruz, 
na zona oeste do Rio de Janeiro.

O complexo será responsável por 
toda produção de vacinas da Fiocruz, 
inclusive a de Covid-19.

Covid: Natal também vai testar 
vacina da Johnson & Johnson
IMUNIZAÇÃO | Estudos da candidata a vacina foram iniciados em julho nos EUA e na Bélgica. De acordo com a Anvisa, ensaio clínico
será conduzido em etapas e cada etapa só será iniciada se os resultados que estiverem disponíveis no momento forem satisfatórios

Voluntários de Natal também vão receber candidata a vacina de Oxford e laboratório AstraZeneca

PETER ILICCIEV / FIOCRUZ

A taxa de desemprego no Brasil 
bateu a casa de 13,7 milhões de 
desempregados, informou nes-

ta sexta-feira 18 o Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística (IBGE).

Em apenas uma semana, segundo 
o instituto, 1,1 milhão de pessoas in-
gressaram na � la do emprego no País, 
fazendo a taxa de desemprego saltar de 
13,3% para 14,3%.

Esse indicador considera apenas as 
pessoas que disseram ter ido atrás de 
uma vaga no período pesquisado.

Os dados são da pesquisa Pnad 
Covid, que busca identi� car os efeitos 
da pandemia no mercado de trabalho, 
e não devem ser comparados com a 
Pesquisa Nacional por Amostra Do-
miciliar (Pnad Contínua), que mede a 
taxa o� cial de desemprego.

No segundo trimestre, a Pnad Con-

tínua trouxe uma taxa de desemprego 
de 13,3%, a maior para o período desde 
que a pesquisa começou a ser feita no 
formato atual, em 2012.

No início da pandemia, com a po-
pulação em isolamento e o comércio 
fechado na maior parte do País, a taxa 
de desemprego medida pela Pnad Co-
vid era de 10,5%, já que menos gente se 
dispunha a sair em busca de trabalho.

A pesquisa do IBGE constatou que, 
com a reabertura da economia, o nú-
mero de pessoas que dizem respeitar 
isolamento de forma rigorosa caiu pela 
segunda semana seguida. Na última 
semana de agosto, foram 38,9 milhões, 
queda de 6,5% em relação à semana 
anterior.

Para os pesquisadores do IBGe, 
há relação direta entre o aumento das 
pessoas em busca de trabalho e a � exi-

bilização do isolamento social.
Os dados mostram, no entanto, 

que a pandemia afetou mais o traba-
lhador informal, impedido de ir às ruas 
prestar seus serviços. As vagas formais 
foram menos atingidas com o apoio de 
programas do governo para preservar o 
emprego, como a suspensão de contra-
tos e a redução da jornada.

Segundo o IBGE, ainda há 74,4 mi-
lhões de brasileiros fora da força de tra-
balho. São aqueles que não procuram 
emprego porque não têm necessidade 
ou porque acham que não vão encon-
trar uma vaga, embora tenham von-
tade de trabalhar. Esse último grupo 
reúne 26,7 milhões de pessoas.

Isso indica que a taxa de desempre-
go deve ser ainda mais pressionada nos 
próximos meses, quando parte desse 
contingente voltar ao mercado. País tem 13,7 milhões de pessoas à procura de emprego, segundo dados atualizados do IBGE

Com diminuição do isolamento social, desemprego dá as caras
TRABALHO

TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

DOMICILIAR

A juíza Nearis dos Santos 
Carvalho Arce, da 3ª Vara Crimi-
nal de Niterói, determinou nes-
ta sexta-feira 18 que a deputada 
federal Flordelis (PSD-RJ) seja 
monitorada por tornozeleira 
eletrônica e � que em casa das 
23h às 6h.

Flordelis e � lhos são réus 
em processo que investiga a 
morte do marido dela, o pastor 
Anderson do Carmo, assassi-
nado dentro de sua casa em Ni-
terói (RJ), em junho do ano pas-
sado. A deputada é acusada de 
ser a mandante do crime, mas 
não pode ser presa em razão de 
sua imunidade parlamentar.

A juíza pede que a Secreta-
ria de Administração Penitenci-
ária do Rio (Seap) seja intimada 
para a instalação do aparelho de 
monitoração com urgência.

Na decisão, consta a neces-
sidade da aplicação das medi-
das cautelares após uma teste-
munha do caso relatar medo. 
Regiane Ramos, que teve uma 
bomba jogada em sua residên-
cia, disse em depoimento que 
teme por sua integridade física, 
sentindo-se ameaçada “em es-
pecial” pela ré Flordelis e o cor-
réu Adriano, � lho de Flordelis 
preso acusado de envolvimento.

JUÍZA DETERMINA 
QUE FLORDELIS USE 
TORNOZELEIRA E 
FIQUE EM CASA
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TIAGO REBOLO

Um grupo de militares estaduais 
da reserva realizou um protesto 
nesta semana para pedir ao Go-

verno do Rio Grande do Norte que volte 
a isentá-los do pagamento de contribui-
ção previdenciária. A ação aconteceu 
na última quinta-feira 17 em frente ao 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Estado (Ipern).

Até o início do ano, as taxas não in-
cidiam nas aposentadorias e pensões 
de quem recebe até R$ 6.101,05. Contu-
do, desde março, o governo Fátima Be-
zerra tem feito a cobrança na hora de 
pagar os benefícios. Na prática, os mi-
litares da reserva tiveram uma redução 
nos ganhos. Muitos procuraram a Jus-
tiça para ter o benefício restabelecido.

Os militares reclamam que, apesar 
de a Justiça ter mandado o Estado in-
terromper os descontos, os contrache-
ques de setembro de cerca de 200 mi-
litares tiveram um abatimento de 9,5% 
para a Previdência. O salário deste mês 
foi pago antecipadamente na última 
terça-feira 15 para os profissionais da 
segurança pública.

O presidente do Ipern, Nereu 
Linhares, explicou ao Agora RN 
que o desconto nas aposentado-
rias em setembro para este grupo 
de militares aconteceu por causa 
de uma falha na Secretaria Estadu-
al de Administração (Sead). Houve 

RN: Militares da reserva protestam
contra desconto em aposentadorias
CONFLITO | Militares perderam direito à isenção de taxa após Reforma da Previdência dos Militares, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Justiça tem dado decisões liminares 
suspendendo cobrança, mas em setembro cerca de 200 profissionais da segurança que tiveram decisão na mão receberam desconto no contracheque. Governo vai devolver verba

Estado vai 
devolver dinheiro 
até dia 25 para 
quem tem liminar

Associação 
defende que 
reformados 
sigam isentos

Ipern faz 
desconto com 
base em nova
lei federal

Grupo de militares da reserva protestou em frente ao Ipern na última quinta-feira. Eles pedem que governo cumpra decisões da Justiça

uma “inconsistência” no sistema 
que gera a folha de pagamento.

Ele disse que, para corrigir o 
problema, uma folha suplementar 
será paga até o dia 25 de setembro 
para os militares que ganharam na 
Justiça o direito de ter o benefício 
preservado. Portanto, quem teve o 
desconto no salário mesmo com a 
liminar da Justiça será ressarcido.

Contudo, o Governo do Estado 
vai recorrer de todas as decisões 
judiciais. O presidente do Ipern 
defende que as cobranças que vêm 
sendo feitas desde março são legais 
e que estão amparadas nas novas 
regras federais, resultantes da Lei 
13.954 (Reforma da Previdência 
dos Militares), aprovada pelo Con-
gresso e sancionada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro sem vetos.

Nereu Linhares disse que, com a 
reforma dos militares, que entrou em 
vigor em dezembro de 2019, os poli-
ciais e bombeiros militares do RN 
deixaram o regime previdenciário 
do Estado e agora são vinculados ao 
mesmo regime das Forças Armadas.

Com isso, eles perderam o be-
nefício da isenção previdenciária 
– que existe aqui no Rio Grande do 
Norte para os servidores públicos 
aposentados e pensionistas que ga-
nham até R$ 6.101,05 (civis e, antes 
da reforma, militares).

“O governo estadual ‘retirou’ os 
PMs e bombeiros da Previdência 

Estadual e os vinculou à lei das 
Forças Armadas. Com isso, eles 
passaram a ter algumas vantagens, 
como aposentadoria com integra-
lidade de paridade, independente 
da forma que entram, e formas de 
cálculo diferenciadas, além de alí-
quotas menores de desconto. Mas 
não tem mais isenção. Em março, o 
governo aqui aplicou a lei. O gover-
no cumpriu a lei federal”, ressaltou 
Nereu Linhares.

O presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores disse 
que cerca de 800 militares da re-
serva já conseguiram na Justiça o 
direito à suspensão dos descontos. 
Ele ressalta, porém, que as decisões 
são liminares (provisórias) e que o 
assunto ainda vai ser discutido no 

A presidente da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos Po-
liciais e Bombeiros Militares do 
Rio Grande do Norte, subtenente 

Márcia Fernandes, afirma que a 
manifestação teve o objetivo de co-
brar do Ipern o cumprimento das 
decisões judiciais.

“Fomos pressionar o governo 
para que cumpra as liminares. En-
quanto não for julgado o mérito 
da lei, não pode haver o desconto”, 
afirma.

A associação reconhece que a 
lei federal sancionada por Bolsona-
ro acaba com o benefício da isen-
ção para os militares da reserva, e 
que o governo Fátima tem o direito 
de fazer o desconto. Segundo a 
subtenente Márcia, porém, os mi-
litares defendem que ao menos os 
reformados (como os que saíram 
da ativa por invalidez permanente) 
fiquem livres do desconto.

mérito. Nereu Linhares registrou 
que o governo estadual tem re-
corrido de todas as decisões para 
restabelecer as cobranças.

Uma gafe do deputado estadual 
Wallber Virgolino (Patriotas-
-PB) marcou o primeiro debate 

entre candidatos a prefeito de João Pes-
soa, capital da Paraíba.

Ao defender a transparência na 
gestão pública, Virgolino, que se apre-
senta como o nome do presidente Jair 
Bolsonaro na disputa municipal e já foi 
delegado da Polícia Civil, afirmou ser 
preciso “praticar a corrupção”.

“Se chegarmos à prefeitura, a gente 
pretende fazer uma operação pente-fi-
no em todas as secretarias. Corrupção 
deve ser praticada, não apenas falada”, 
afirmou ele, que prometeu entregar a 
Controladoria-Geral do Município a 
um policial federal ou um integrante 
do Ministério Público caso seja eleito.

“Só se combate a corrupção abrin-
do essa caixa preta. Não tenho nada a 
esconder”, completou Virgolino, sem 

notar que sua frase anterior teve sen-
tido contrário do que pretendia dizer. 
O candidato que debatia com ele no 
momento, Raoni Mendes (Democra-
tas), também não comentou a gafe do 
adversário.

Virgolino foi eleito deputado esta-
dual pela primeira vez nas eleições de 
2018, com 48.053 votos. Na Paraíba, o 
parlamentar já ocupou cargos de dele-
gado do Grupo de Operações Especiais 

da Polícia Civil (GOE), de corregedor 
do Detran-PB e de secretário de Admi-
nistração Penitenciária.

No Rio Grande do Norte, foi secre-
tário de Justiça e Cidadania durante 
o governo de Robinson Faria (2014-
2018). Foi durante a gestão de Virgolino 
que ocorreu a maior rebelião da histó-
ria do sistema prisional potiguar – o 
massacre da Penitenciária de Alcaçuz, 
em 2017. Walber Virgolino concorre em João Pessoa

“Corrupção deve ser praticada, não apenas 
falada”, afirma candidato a prefeito na PB

GAFE
TWITTER / REPRODUÇÃO



Com o céu coberto por uma 
nuvem de fumaça provocada 
por intensas queimadas, o 

avião que levava o presidente Jair 
Bolsonaro para a cidade de Sinop, 
em Mato Grosso, teve de arremeter 
na hora do pouso nesta sexta-feira 
18 pela manhã.

A nuvem de fumaça cobre o mu-
nicípio e arredores na região e cida-
des vizinhas, como Cláudia, que tem 
recebido atuação constantes dos 
bombeiros militares, brigadistas e 
voluntários.

“Aqui, quando nosso avião foi 
pousar, ele arremeteu. É a segunda 
vez que acontece na minha vida. 
Uma vez foi no Rio de Janeiro. Ob-
viamente, é sempre algo anormal de 
estar acontecendo. No caso, é que a 
visibilidade não estava muito boa. 
Para nossa felicidade, na segunda vez 
conseguimos pousar. Nós estamos 

vendo alguns focos de incêndio acon-
tecendo pelo Brasil, isso acontece ao 
longo de anos e temos sofrido crítica 
muito grande”, a� rmou Bolsonaro.

Segundo a assessoria da con-
cessionária de aeroportos Centro-
-Oeste Airport, foi feito “um pro-
cedimento relativamente normal 
e comum para casos em que não 
se têm visibilidade total”, em que o 
piloto “faz uma primeira aproxima-
ção, arremete e realiza na sequência 
o pouso normalmente”.

Nesta semana, o Governo Federal 
reconheceu a situação de emergência 
no estado do Mato Grosso do Sul por 
causa dos incêndios � orestais. Dados 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) indicaram que só 
nos primeiros dez dias de setembro 
foram contabilizados 2.550 focos de 
queimadas, 88% do volume registra-
do durante todo o mês de 2019.

DESEMPREGO PÓS-COVID 
RIVALIZA COM PANDEMIA DILMA

NOVO COMANDO DA ANP 
DEVE VIABILIZAR VENDA DIRETA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

FORA DE JOGO
Levantamento do Paraná Pesquisa 

mostra que 70,6% não querem ver 
Lula candidato a presidente em 2022, 
enquanto 64,8% defendem que a 
Justiça impeça eventual tentativa 
do condenado por corrupção (2x). 
E 65,8% acham que ele não será o 
principal adversário de Bolsonaro.

QUE VERGONHA, SENHORES
Os deputados mantiveram seu 

precioso “auxílio-mudança”, que 
põe na conta do cidadão despesas 
de mudança deles para Brasília. 
Deputados recebem idêntico auxílio, 
hoje de R$33,7 mil, ao � nal do 
mandato. Se for reeleito, ele recebe 
de novo, ainda que não tenha saído 
de Brasília.

MOTIVAÇÃO EM ALTA
O governador do DF, Ibaneis 

Rocha, informou que recebeu 
alta, sexta (18), do tratamento 
contra covid-19, e está retomando 
as atividades com a corda toda: 
promete ritmo intenso de 300 
inaugurações até dezembro.

DIZ QUE NÃO ESTOU
A deputada Flordelis, agora 

com tornozeleira eletrônica, 
não contou com � guras de sua 
assessoria em Brasília, durante a 
semana. A pandemia, a dispensa 
do ponto e o isolamento caiu do 
céu para eles.

PASSEIO NO SHOPPING
O ex-governador e ex-senador 

do DF Cristovam Buarque e 
Gladys, sua mulher, tiraram 
a tarde de sexta-feira 18 para 
um passeio a dois no Brasília 
Shopping. Ninguém é de ferro.

DESEMBARQUE
O presidente nacional da OAB, 

Felipe Santa Cruz, sofreu outro 
revés esta semana, quando oito 
seccionais se negaram a subscrever 
nota de solidariedade a ele, contra 
investigação aberta no ministério 
público.

BOMBEIRO PROFISSIONAL
Com um PSL cada vez mais 

embaralhado em suas questões 
internas, os olhos se voltam para 
um deputado de primeiro mandato: 
o médico Luiz Ovando (MS) é um 
conciliador nato nos altos de seus 
70 anos.

O novo diretor-geral interno da Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
Raphael Moura, assume o cargo sob grande expectativa dos produtores 
de etanol no sentido de que a agência reguladora vai � nalmente dar 
consequência à decisão do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), adotada em julho, e viabilizar a venda direta do produto aos 
postos. O novo comando da ANP pode representar o � m do longo 
domínio da ANP pelos distribuidores/atravessadores de combustíveis.

ESCOLHA TÉCNICA
Superintendente na ANP, 

Raphael Moura foi uma escolha 
técnica de Bolsonaro até que a 
indicação de novo diretor seja 
votada no Senado.

DEFESA DA VENDA DIRETA
Bolsonaro defende o � m da 

regra da ANP, de 2009, que obriga 

os postos a comprar combustível 
somente de distribuidoras/
atravessadores.

LIBERAÇÃO EM OUTUBRO
A expectativa na própria ANP 

é que a liberação da venda direta, 
com redução do preço � nal ao 
consumidor, ocorra no mês de 
outubro.

Dados do IGBE, desta sexta 18 indicam que a crise provocada pela 
pandemia agravou o desemprego no Brasil, que hoje registra 13,7 milhões 
de pessoas sem carteira assinada. Em maio, no começo da crise da 

pandemia, eram 9,7 milhões de desempregados, mas a paralisia econômica, 
sobretudo entre abril e julho, foi devastadora. Com isso, o desemprego voltou 
ao patamar da “pandêmica” era Dilma Rousseff (PT) e aos 13,7 milhões dos 
sem-emprego no início do governo Michel Temer (MDB). Dilma chegou a alegar 
que o Brasil vivia o “pleno emprego”. Era lorota da reeleição. Menos de 2 anos 
depois, eram 11 milhões de desempregados. Sem a maquiagem, os dados do 
IBGE comprovam que Dilma deixou o Brasil com mais desempregados do que 
recebeu em janeiro de 2011. No auge do destrambelhado governo Dilma, dados 
do Caged revelaram que 300 pessoas eram demitidas por hora no Brasil. Sem 
precedentes. O Ministério da Economia acha que haverá geração de empregos 
com o chamado “crescimento em V”, preconizado pelo ministro Paulo Guedes.
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PARALISAÇÃO | Sem recuo de ambas as partes, funcionários e a direção da empresa não
chegaram a qualquer acordo, no último dia 11, quando foi realizada a audiência de conciliação

Depois de realizar um ato de “re-
sistência” em Natal na última 
quinta-feira 17, com um número 

reduzido de participantes, os funcioná-
rios dos Correios paralisados aguardam 
com ansiedade o julgamento, nesta se-
gunda 21, da legalidade do movimento 
nacional no Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), a partir das 13h30.

Sem recuo de ambas as partes, 
funcionários e a direção da empresa 
não chegaram a qualquer acordo, no 
último dia 11, quando foi realizada a 
audiência de conciliação.

A ministra Kátia Arruda, relatora 
do processo, já antecipou que o acordo 
coletivo assinado no ano passado, pon-
to central das discordâncias entre a 
empresa e os funcionários, deve passar 
por ajustes.

Em agosto último, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) entendeu que o 
acordo coletivo deveria ser suspenso 
em função da crise do novo coronaví-
rus. Foi por esse motivo (perda de con-
quistas asseguradas no acordo) que a 
categoria entrou em greve.

Porém, ainda existe a possibilidade 
de algumas cláusulas serem mantidas, 
como o custeio de boa parte do plano 
de saúde. Já outras, como o bônus de 
Natal (além do 13º) e o auxílio-creche 
para crianças de até sete anos, podem 
continuar suspensas, sob a argumento 
de que o País foi atingido por uma crise 
sem precedentes na história.

Há também a possiblidade de 
se acatar a decisão dos Correios de 
manter suspenso o acordo coletivo 
em função dos problemas econômicos 

causados pelo novo coronavírus.
Os sindicatos da categoria já mar-

caram uma assembleia para as 19h de 
segunda-feira para decidir o que fazer 
diante da decisão do TST.

Os trabalhadores querem a ma-
nutenção da estabilidade no serviço 
público e são contra a privatização dos 
Correios.

Na possibilidade de o TST suspender 
o acordo coletivo, os trabalhadores po-
dem continuar em greve, embora ela já 
venha mostrando enfraquecimento em 
várias partes do País, inclusive no RN.

A direção dos Correios sustenta 
que o processo de privatização, do 
qual os sindicatos discordam, já está 
em andamento. O argumento é que é 
necessário modernizar a empresa, que 
perde participação no mercado.

Já os sindicatos alegam que a priva-

tização pode “entregar o serviço a em-
presas estrangeiras” e “atentar contra a 
soberania nacional“.

Os empregados – ou, pelo menos 
parte deles - defende a manutenção 
de 70 cláusulas previstas no acordo 
coletivo assinado em 2019, entre elas 
a licença-maternidade de 180 dias, o 
pagamento de adicional noturno e a 
indenização por morte.

IMPACTO PARA A POPULAÇÃO
Só nos primeiros 14 dias de se-

tembro, os registros de reclamações 
dos consumidores sobre os Correios 
aumentaram 472% em relação a todo 
o mês de setembro do ano passado, 
segundo um levantamento da Funda-
ção Procon-SP publicado pela revista 
Exame. A principal queixa é a suspen-
são ou atraso de entrega de cartas e 
encomendas.

Caso não haja um resultado favo-
rável à demanda dos trabalhadores na 
próxima segunda, a greve deve con-
tinuar e já é uma das mais longas da 
história da empresa, diz Marcos Cesar 
Alves, vice-presidente da Associação 
dos Pro� ssionais dos Correios.

Já a direção dos Correios alega 
que, desde o início da negociaçã do 
acordo coletivo, a empresa tem si-
do transparente sobre sua situação 
econômico-� nanceira, agravada pe-
la crise da Covid-19. E reitera seguir 
operando com o Plano de Continui-
dade de Negócios para minimizar 
os impactos à população, principal-
mente nesse momento em que os 
serviços são ainda mais procurados.

Servidores fazem protesto em frente a agências

Presidente Jair Bolsonaro em Sorriso (MT)

Tribunal Superior do Trabalho vai 
julgar se greve dos Correios é legal

SINTECT RN / REPRODUÇÃO

ALAN SANTOS / PR

Avião de Bolsonaro arremete em MT 
por causa da fumaça de queimada

FOGO NO PANTANAL



5GERAL|  SÁBADO E DOMINGO, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2020

ELEIÇÕES 2020

  QUER QUE SUA 
CAMPANHA APAREÇA, 

ALCANCE OS ELEITORES 
E TENHA RESULTADOS

 DE VERDADE?

maior resultado

DEPARTAMENTO COMERCIAL
(84) 3027.1690 | 9 8117.1718

publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

 CONHEÇA NOSSAS 
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AGRO | Como o parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, não será aberto ao público por causa da 
pandemia do novo coronavírus, será montado ali um estúdio para a realização das transmissões de lives

MARCELO HOLLANDA

Sem público, mas com perspectiva 
de muitos negócios, a 58ª Festa do 
Boi vai acontecer este ano entre os 

dias 11 e 17 de outubro, em uma versão 
totalmente digital por causa da pande-
mia do novo coronavírus. Apesar disso, 
terá (quase) tudo o que tem direito: live 
de abertura, missa campal e lives técni-
cas promovidas pela Associação Nor-
te-rio-grandense de Criadores (Anorc), 
promotora do evento junto com o Go-
verno do Estado.

O teor completo da programação, 
que começa a ser divulgado nesta se-
gunda-feira 21, terá ainda entre suas 
atrações o tradicional Espaço Terroir 
do Sebrae, com os produtos da terra, 
uma programação de palestras que es-
tá sendo concluída pela programação, 
além de uma programação especial 
em comemoração ao Dia da Criança, 
12 de outubro, que cai na mesma data 
de Nossa Senhora Aparecida, a santa 
padroeira do Brasil.

“A Festa do Boi 2020 será uma ho-
menagem do produtor rural à neces-
sidade imperiosa de distanciamento 
social, mas sem perder o foco nos ne-
gócios sempre tão importantes para os 
criadores”, lembrou nesta sexta-feira 18  
Marcelo Passos, presidente da Anorc.

Como o Parque de Exposições 
Aristófanes Fernandes, em Parnami-
rim, não será aberto ao público, será 
montado ali um estúdio para a realiza-
ção das transmissões de lives, palestras 
e leilões. A programação será fechada 
nesta segunda-feira.

Com um foco mais nos leilões do 
que em exposição, Marcelo Passos ad-
mite que a tônica popular do evento 
sairá prejudicada, mas por uma boa 
causa: o combate à propagação do no-
vo coronavírus.

Em Fortaleza nesta sexta-feira, o 
secretário estadual de Agricultura, Pe-
cuária e Pesca, Guilherme Saldanha, 

não foi localizado pela reportagem 
para comentar a nova versão da Festa 
do Boi, mas já se sabe que o governo 
espera obter pelo menos metade do 
movimento financeiro do evento do 
ano passado, que foi de R$ 50 milhões. 
Desses, R$ 30 milhões foram contabili-
zados com a venda de animais, máqui-
nas e implementos agrícolas. 

A HISTÓRIA DA FESTA DO BOI
A história da festa do Boi remonta 

a 1949, quando surgiu em Parnamirim 
um parque de vaquejadas. À época, o 
município nem era emancipado. Em 
1953, o então governador Sílvio Pedro-
za construiu os primeiros galpões em 
alvenaria e, dois anos depois, o local 
passou a ser conhecido como parque 
de exposições, com a primeira mostra 
de animais e máquinas agrícolas acon-
tecendo em 1956.

Na gestão do governador Dinarte 
Mariz, o espaço recebeu outras es-
truturas, mas só em 1961, no governo 
de Aluízio Alves, o parque recebeu a 
primeira grande reforma, adotando o 
nome em homenagem a Aristófanes 
Fernandes, deputado federal, empresá-
rio e agricultor, falecido em dezembro 

de 1965.
Vinte anos depois da morte de 

Aristófanes, em 1985, durante o gover-
no de José Agripino Maia, as exposi-
ções anuais passaram a ser chamadas 
de Festa do Boi.

A ESTRUTURA ATUAL
Hoje, o parque de exposições de 

Parnamirim possui uma área de 27 
hectares, com espaços construídos pa-
ra exposições de bovinos, caprinos, ovi-
nos, equinos, aves e demais criações.

O local ainda conta com um labo-
ratório de análises clínicas veteriná-
rias, auditório para palestras e arquivos 
com registros dos rebanhos potiguares, 
além das sedes de várias associações 
de criadores filiadas à Anorc, como 
também o escritório da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater).

No começo de agosto, a Anorc che-
gou a comunicar o cancelamento da 
festa este ano, considerando a neces-
sidade de isolamento social impostos 
pelo coronavírus. De lá para cá, porém, 
vinha se debatendo a possibilidade de 
realizar uma versão eletrônica do even-
to, o que acabou prevalecendo.

Presidente da Anorc, Marcelo Passos, comentou que lives, palestras e leilões serão online

Tradicional exposição de animais no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, vai acontecer em formato totalmente diferente este ano

Versão eletrônica da festa do Boi 
acontecerá entre 11 e 17 de outubro

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A companhia Gol Linhas Aéreas 
anunciou nesta sexta-feira 18 
o aumento de oferta de assen-

tos e destinos para Natal. A partir de 
outubro, a capital potiguar passa a 
contar com voos diretos do Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amrante, para Fortaleza. 
A empresa aérea já liga Natal a Brasília, 
São Paulo (Guarulhos), Rio de Janeiro 
(Galeão) e Salvador.

O voo direto para Fortaleza (cerca 
de 1 hora no ar) terá início com opera-
ções em três dias por semana. Com es-
sa ligação mais próxima, será possível 
aos clientes terem acesso mais rápido 
a todos os destinos da malha, além 
de aproximar novamente Natal aos 
voos internacionais, seja da própria 
companhia ou de parceiros como a Air 
France-KLM. A aérea francesa planeja 
o retorno das operações de Fortaleza 
para a Europa a partir de 10 de outu-
bro, realizando ali pousos e decolagens 
três vezes por semana.

Em relação a abril deste ano (o 
primeiro mês completo com impacto 
da pandemia), o aumento de oferta 
de assentos no Rio Grande do Norte 
em outubro já é superior a 600%. A 
comparação desse mesmo mês contra 
setembro revela crescimento de oferta 
de assentos em 85% da Gol.

Todos esses destinos ampliam e 
melhoram o acesso para empresas, 

que terão mais opções para envios 
de produtos e cargas dos mais di-
versos pontos do País e do exterior. 
Favorecem, ainda, aqueles que pre-
cisam viajar neste momento, por 
questões familiares, médicas ou de 
trabalho, e o retorno gradual do flu-
xo de turistas.

“A Gol cumpre seu papel de maior 
companhia aérea do País ao direcio-
nar-se pelo atendimento aos princi-

pais mercados brasileiros, como Natal, 
que mês a mês tem sua malha amplia-
da e oferece ao cliente mais opções e 
agilidade em seus deslocamentos, nes-
ta retomada, sempre com confiança e 
segurança, nosso valor número um”, 
afirma Rafael Araujo, diretor de plane-
jamento de malha aérea da empresa.

Para a secretária do Turismo do 
RN, Aninha Costa, o crescimento de 
ofertas da Gol também está associado 

às iniciativas do Estado em relação ao 
plano de retomada do turismo, princi-
palmente os protocolos de segurança 
sanitária.

“O diálogo com a companhia aérea 
tem sido constante e agora estamos 
começando a colher os frutos desse 
trabalho. O retorno do voo de Forta-
leza vem em um excelente momento, 
aumentando a nossa conectividade, 
inclusive com a Europa”, ressaltou.

O secretário de Estado dos Es-
tados Unidos, Mike Pompeo, 
visitou o Brasil nesta sexta-feira 

18. Em Roraima, o chefe da diplomacia 
do governo Donald Trump endureceu 
o discurso contra o líder venezuelano 
Nicolás Maduro.

No entanto, não houve a sinaliza-
ção de mudanças efetivas nas estraté-
gias americana e brasileira para conter 
o líder chavista. Pompeo e o ministro 
das Relações Exteriores brasileiro, Er-
nesto Araújo, subiram o tom das críti-
cas e fizeram diversas declarações de 
apoio mútuo na região.

Nas visitas que fez ao Brasil e 
à Guiana, mais cedo, o americano 
chamou Maduro de “traficante de 
drogas”, lembrando acusações que 
o próprio governo americano fez 
contra o regime chavista em março. 
Araújo acompanhou Pompeo nas crí-
ticas e disse que o líder venezuelano 
deve cair “para o bem dos venezuela-

nos e de todos”.
“Ele não é apenas um líder que 

destruiu seu país numa crise com as 
proporções mais extraordinárias na 
história moderna, ele também é um 
traficante de drogas, enviando drogas 

ilícitas aos Estados Unidos e aos ame-
ricanos todos os dias”, disse Pompeo. 

Em suas críticas a Maduro, Araújo 
deixou claro que o Brasil não tem a in-
tenção de mediar a crise entre o gover-
no e a oposição na Venezuela. Ele fez 

elogios ao presidente da Assembleia 
Nacional, Juan Guaidó, apesar de ques-
tionado sobre a efetividade da estraté-
gia de apoiá-lo, o que até agora parece 
ter tornado a mudança de regime mais 
provável.

MAIA REAGE
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), classificou a visita do 
secretário de Estado dos Estados Uni-
dos como não condizente com a “boa 
prática diplomática internacional”.

Em nota, o deputado ainda citou o 
patrono da diplomacia brasileira, Ba-
rão do Rio Branco, afirmando que ele 
deixou um legado de “estabilidade em 
nossas fronteiras e de convívio pacífico 
e respeitoso com nossos vizinhos na 
América do Sul” e que esta herança “de-
ve ser preservada com zelo e atenção, 
uma vez que constitui um dos pilares 
da soberania nacional e verdadeiro es-
teio de nossa política de defesa.”

Gol anuncia retomada de
voo entre Natal e Fortaleza
AVIAÇÃO | Em relação a abril deste ano (o primeiro mês completo com impacto da pandemia), o aumento de oferta de assentos no Rio Grande
do Norte em outubro já é superior a 600%. Secretária de Turismo, Aninha Costa, ressalta retomada gradual das atividades turísticas no Estado

Voos serão retomados em outubro, segundo a companhia, que já liga Natal a Brasília, São Paulo (Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão) e Salvador

Pompeo (dir.) com governador Antonio Denarium (Roraima), chanceler Ernesto Aráujo e outros

AGÊNCIA BRASIL

GOVERNO DE RORAIMA / REPRODUÇÃO

Em Roraima, secretário de Estado dos EUA ataca 
Maduro; Maia reage e chama visita de “afronta”

DIPLOMACIA
“PARASITAS”

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi condenado 
a pagar R$ 50 mil em indeniza-
ções ao Sindicato dos Policiais 
Federais da Bahia (Sindipol-
-BA) por comparar servidores 
públicos a “parasitas” em even-
to em fevereiro deste ano.

A Advocacia-Geral da 
União anunciou que irá recor-
rer da decisão.

Três dias depois de soltar a 
declaração, Guedes pediu des-
culpas aos servidores públicos 
e afirmou que seu objetivo “ja-
mais foi ofender as pessoas que 
cumprem seus deveres”.

Ainda assim, a juíza Cláudia 
da Costa Tourinho Scarpa avaliou 
que Guedes violou “os direitos da 
personalidade dos integrantes da 
categoria profissional”.

PAULO GUEDES 
É CONDENADO A 
PAGAR INDENIZAÇÃO 
DE R$ 50 MIL

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

O ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública Sérgio 
Moro foi intimado nesta sexta-
-feira 18 a depor no inquérito 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que apura a organização 
e financiamento de atos anti-
democráticos. O pedido partiu 
da Polícia Federal, que também 
solicitou oitivas com o deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
e o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ).

Moro será ouvido na condi-
ção de testemunha no dia 2 de 
outubro, na Superintendência 
da Polícia Federal de Curitiba. 
A oitiva foi motivada em razão 
de o ex-juiz da Lava Jato ter 
ocupado o cargo de ministro da 
Justiça e Segurança Pública na 
época dos fatos solicitados.

O inquérito tramita em si-
gilo no STF e já fechou o cerco 
sobre deputados, youtubers e 
influenciadores bolsonaristas. 
No último dia 10, o vereador 
Carlos Bolsonaro (Republica-
nos-RJ) prestou depoimento.

À PF, Carlos disse que nun-
ca utilizou verba pública para 
manter canais perfis em redes 
sociais e que não é “covarde ou 
canalha” para contratar “robôs” 
para difundir conteúdo e omitir 
essa informação, em referência 
a programas que criam perfis 
falsos e compartilham posta-
gem de forma automatizada.

MORO É INTIMADO 
PELA PF PARA DEPOR 
COMO TESTEMUNHA 
EM INQUÉRITO
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA EM QUE SÃO PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE E KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, ATUAL DENOMINAÇÃO DO ANTIGO 
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, PROCESSO Nº 0129528-38.2012.8.20.0001, 
PARA INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS.

Por ordem da Dra. Renata Aguiar de Medeiros Pires, Juíza de Direito Titular da Décima 
Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, 
faz saber a todo quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por sentença 
proferida por este Juízo, em 10 de julho de 2017, foi julgada procedente a Ação Civil Pública 
nº 0129528-38.2012.8.20.0001, nos seguintes termos: (b) a suspensão da aplicação das 
cláusulas 8, 53, 82.4, 86.2 e 122 dos contratos de cheque especial referentes às condições 
gerais aplicáveis à proposta de abertura e movimentação de conta corrente e adesão a produtos 
de crédito e serviços financeiros, bem como a proposta contratual global de relacionamento, 
em suas cláusulas 18 e 19 do contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo rotativo 
integrada, e o contrato de empréstimo pessoal, em suas às cláusulas 12 e 13 do contrato de 
empréstimo de crédito pessoal, que cumulam a comissão de permanência com juros moratórios 
e multa moratória. (c) que se abstenha de cobrar as despesas extrajudiciais dos consumidores 
que já firmaram ou venham a firmar contratos com o réu; (d) a anexar novos contratos com as 
exclusões das cláusulas abusivas no prazo máximo de 60 dias; (e) a obrigação de fazer, para 
que seja publicada em dois jornais de grande circulação, nesta Comarca, durante quatro finais 
de semana seguidos, da parte dispositiva desta sentença, em tamanho não inferior a 1/8 da 
página (fonte mínima 12), informação relativa à suspensão das cobranças, devendo colocar tais 
informações sobre a referida publicação em local de fácil visualização, tanto no site do banco 
como na agência. Condeno ainda a parte demanda ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 
do CPC), a ser revertido ao respectivo fundo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 
uma vez que eventual instauração de procedimento de cumprimento de sentença deverá ser 
efetivado via P.J.E. P.R.I. Natal, 10 de julho de 2017.

Oo Governo do Rio Grande do 
Norte publica neste sábado 
19 nova diretriz que suspende 

as aulas presenciais na rede pública 
estadual em 2020. A medida decorre 
do encerramento do prazo estipula-
do em agosto pelo decreto estadual 
29.928. O documento também auto-
riza o retorno das atividades na rede 
privada de ensino e nas Instituições 
de Ensino Superior (IES) a partir do 
dia 5 de outubro em todo o Estado.

Com relação à rede privada de 
ensino e as Instituições de Ensino Su-
perior (IES), além da autorização do 
retorno no próximo dia 5, o decreto 
pontua que devem ser mantidas as 
atividades não presenciais para alu-
nos, professores e funcionários que 
se encontrem no grupo de risco, que 
vivam com integrantes do grupo de 
risco e para aqueles cujos responsá-
veis optarem pela modalidade não 
presencial.

Em Natal, as aulas presenciais 
das escolas privadas foram autoriza-

das a retomar atividades presenciais 
no último dia 10. 

O documento, assinado pela go-

vernadora Fátima Bezerra e pelos 
secretários de Estado Cipriano Maia 
(Saúde Pública), Getúlio Marques 

(Educação) e Raimundo Alves (Ga-
binete Civil), regulamenta a decisão 
anunciada no dia 8 de setembro.

De acordo com o decreto, a sus-
pensão das aulas presenciais na rede 
estadual “não poderá impor preju-
ízos ao calendário acadêmico dos 
estudantes, especialmente daqueles 
que estão cursando o último ano do 
ensino fundamental e do ensino mé-
dio, incluindo a educação de jovens e 
adultos”. A determinação do Gover-
no é de que a carga horária deverá 
ser cumprida por meio de estratégias 
alternativas de ensino.

O decreto aponta ainda que a Se-
cretaria de Estado da Educação, da 
Cultura(SEEC) – em conjunto com o 
Gabinete Civil, a Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap) e os conse-
lhos estaduais de Educação e de Saú-
de – pode estabelecer atividades pre-
senciais em situações excepcionais. 

As eventuais atividades podem 
ser implementadas de maneira re-
gional e individualizada, levando em 
consideração os dados epidemiológi-
cos de cada região e as adequações 
estruturais das escolas.

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Fátima autoriza retomada das aulas 
nas escolas e faculdades privadas
EDUCAÇÃO  | Escolas da privada de ensino e as instituições particulares de ensino superior, além da autorização para o retorno das atividades presenciais a partir do dia 5 de outubro, 
terão de manter ainda as atividades não presenciais para alunos, professores e funcionários; nova portaria estadual também suspende as aulas da rede pública estadual até 2021

Com aulas presenciais suspensas desde 17 de março, as escolas públicas da rede estadual ensino seguirão fechadas até o início de 2021

COVID-19

Novas categorias profissio-
nais poderão realizar a sorolo-
gia para a covid-19. O anúncio 
foi feito nesta sexta-feira 18 pe-
la subcoordenadora de Gestão 
e Planejamento da Sesap, Lya-
ne Ramalho. Serão disponili-
zados mais de 100 mil exames. 
Para a realização do exame, os 
trabalhadores devem procurar 
as unidades de saúde do muni-
cípio em que residem e solici-
tar a realização do teste.

Poderão fazer o teste so-
rológico os integrantes das 
seguintes categorias: trabalha-
dores de serviços funerários e 
de autópsias; trabalhadores de 
limpeza urbana, feira livre, pes-
cadores; trabalhadores de Cor-
reios; Agricultores; motorista 
de transporte público, motoris-
tas de ambulância, motoristas 
de aplicativos; médicos veteri-
nários; bombeiros civis e mili-
tares; agentes de fiscalização; 
jornalistas; , profissionais da 
produção de alimentos; aero-
nautas, aeroviários e controla-
dores de voos; além de serviços 
de assistência social .

TESTAGEM SERÁ 
AMPLIADA PARA 
MAIS CATEGORIAS 
PROFISSIONAIS 
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RN TEM QUASE 50 
POLICIAIS PRESOS
POR CRIMES CONTRA 
A VIDA E PATRIMÔNIO
PUNIÇÃO | Caso mais recente é o da prisão de três cabos da Polícia Militar nesta quinta-feira 17. Eles são investigados pelo possível envolvimento 
na morte de Giovani Gabriel, de 18 anos, em junho passado. RN tem 48 policiais civis e militares quem cumprem hoje algum tipo de pena 

ANDERSON BARBOSA

O Rio Grande do Norte possui, 
atualmente, 48 policiais civis 
e militares presos suspeitos 

de crimes contra a vida e contra o pa-
trimônio. Os mais recentes a entrar 
para a lista, são três cabos presos na 
quinta-feira 17, investigados por envol-
vimento na morte de um jovem de 18 
anos. Um quarto policial militar (um 
sargento), detido em agosto, teve sua 
prisão temporária renovada e também 
é suspeito de participar da morte de 

Giovani Gabriel do Souza Gomes – cri-
me ocorrido em junho deste ano.

A morte do jovem Gabriel, como 
era mais conhecido, causou reper-
cussão em todo o estado e chamou a 
atenção até da governadora. Em suas 
redes sócias, Fátima Bezerra cobrou 
celeridade nas investigações e punição 
aos culpados. Em Natal, familiares e 
amigos do jovem Gabriel realizaram 
vários protestos, também exigindo res-
postas para o homicídio.

Segundo a Vara de Execuções 
Penais de Natal, 23 PMs e 3 policiais 

civis cumprem pena em unidades 
prisionais do estado, seja no regime 
fechado ou semiaberto (monitorados 
ou não por tornozeleiras eletrônicas). 
E outros 22 PMs, segundo a própria 
Polícia Militar, estão detidos em uni-
dades da própria corporação, seja 
no Quartel do Comando Geral ou 
na Academia de Polícia. No entanto, 
não foi possível distinguir quantos 
respondem por crimes contra a vida, 
como homicídio ou tentativas de ho-
micídio, ou demais crimes do Código 
Penal Brasileiro.

O CASO GABRIEL
Giovani Gabriel foi visto pela úl-

tima vez na manhã do dia 5 de junho 
deste ano, quando saiu de casa no 
bairro Guarapes, em Natal, para ir de 
bicicleta à casa da namorada em Par-
namirim. Na semana seguinte ao desa-
parecimento, policiais civis chegaram 
a encontrar suas sandálias e a bicicleta 
em uma área de vegetação em Parna-
mirim, próxima à casa da namorada.

O corpo do jovem Gabriel foi en-
contrado no dia 14 de junho, em uma 
região de mata na comunidade Pau 

Brasil, em São José de Mipibu.
De acordo com as investigações, 

o crime de homicídio provavelmente 
ocorreu logo após o jovem Gabriel 
ser confundido com um suspeito da 
prática de um crime de roubo de um 
veículo, no bairro de Emaús, em Par-
namirim.

Policiais civis da Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) deram cumprimento na 
quinta-feira 17, em desdobramen-
tos da Operação “Romanos 12:19”, 
a mandados de prisão temporária 
em desfavor de três policiais mili-
tares suspeitos de envolvimento no 
homicídio do jovem Gabriel.

Além da prisão dos 3 PMs, 
ainda foi renovada a prisão tempo-
rária de um outro policial militar, 
que havia sido preso no dia 19 de 
agosto. Os quatro suspeitos são lo-
tados no município de Goianinha. 
Os nomes dos quatro policiais não 
foram divulgados.

Dois dos policiais estavam 
de serviço e foram presos após se 
apresentarem ao Comando Geral 
e o terceiro suspeito foi preso em 
sua residência. Dessa forma, foram 
identificados e presos todos os en-
volvidos no homicídio de Giovani 
Gabriel.

Com a prorrogação da caute-
lar, o inquérito deve ser concluído 
no prazo de 30 dias, restando pen-

MANDADOS 
CUMPRIDOS E 
4 PMS PRESOS

Segundo a Vara de Execuções Penais de Natal, 23 PMs e 3 policiais civis cumprem pena em unidades prisionais do estado. Atualmente, outros 22 PMs, segundo a própria Polícia Militar, estão detidos em unidades da própria corporação, seja no Quartel do Comando Geral (Foto) ou na Academia de Polícia
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ELEIÇÕES 2020

IMPACTE 
NOVOS 
PÚBLICOS!

maior resultado

 CONHEÇA NOSSAS OPÇÕES 
DEPARTAMENTO COMERCIAL

(84) 3027.1690 | 9 8117.1718
publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

ENTREGAMOS SUA 
MENSAGEM DIRETAMENTE 

NAS MÃOS DO SEU ELEITOR.

CORREGEDORIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA TEM 
348 PROCEDIMENTOS

dente apenas os laudos periciais e 
a análise de dados para a finaliza-
ção da investigação.

A INVESTIGAÇÃO
A investigação revelou que 

após o roubo de um veículo per-
tencente ao irmão do policial mi-
litar suspeito (que é um sargento), 
ocorrido em Parnamirim, foram 
acionados colegas para dar apoio 
ao seu irmão na recuperação do 
veículo, que possuía rastreador.

Diversos policiais foram con-
tactados para atender a ocorrên-
cia, deslocando-se até a região 
onde apontava o GPS. Ao longo 
das buscas, uma guarnição da Po-
lícia Militar chegou ao local onde 
o veículo estava, presenciando o 
momento no qual os criminosos 
estavam retirando os pertences do 
veículo.

Os suspeitos do roubo fugiram 
pela região de mata. Os policiais 
deram continuidade às buscas, 
ingressando na mata. No local, al-
guns policiais militares abordaram 
o jovem “Gabriel” e se certificaram 
de sua história. Após alguns mo-
mentos de detenção, eles libera-
ram o jovem. Ao sair da região de 

mata, Giovani Gabriel foi visto por 
populares que passavam com seu 
veículo pelo local e avisaram a uma 
outra viatura que também fazia as 
buscas no local.

Nessa viatura, estavam os três 
cabos presos nesta quinta-feira 17, 
que haviam sido acionados pelo 
sargento. Os militares então abor-
daram o jovem Gabriel, que che-
gou a informar aos policiais que 
já havia sido liberado pela outra 
viatura. Porém, o jovem foi coloca-
do na mala do veículo, sendo este 
o último momento em que foi visto 
com vida. 

As investigações apontam 
que os três policiais executaram a 
vítima e se deslocaram até o muni-
cípio de São José do Mipibu, onde 
deixaram o corpo. De acordo com 
as investigações, os três cabos que 
estavam na viatura, desde o mo-
mento que abordaram o jovem 
Gabriel, mantiveram um estreito 
processo de comunicação com o 
sargento, irmão da vítima do crime 
de roubo em Parnamirim. Tal co-
municação indica o conhecimento 
dos fatos e participação ativa na 
prática do crime de homicídio, se-
gundo a Polícia Civil. 

Além da atuação da polícia 
judiciária e Ministério Público, ser-
vidores da segurança pública ainda 
têm o poder da Corregedoria como 
órgão superior de controle e fisca-
lização das atividades funcionais e 
da conduta disciplinar interna das 
instituições, órgãos e agentes inte-
grantes do Sistema Estadual de Se-
gurança Pública e de Defesa Social. 
Atualmente, segundo o advogado 
Bruno Saldanha, corregedor-geral 
da Secretaria de Segurança Públi-
ca, 348 procedimentos foram aber-
tos no período de agosto de 2019 a 
agosto de 2020.

Os procedimentos envolvem 
tanto casos disciplinares, como 
criminais, que são encaminhados 
para instauração de inquéritos po-
liciais. Quanto às punições na esfe-
ra da Polícia Militar, o corregedor 
disse que os números ainda não 
foram consolidados. Já na Polícia 
Civil, neste período de 12 meses, 
oito servidores foram punidos. As 
punições vão desde uma advertên-
cia formal até a demissão.

Um dos casos mais recentes 
foi a expulsão da Polícia Civil do 
delegado Olavo Dantas de Medei-
ros Júnior, que em agosto passado 
perdeu o cargo público por envolvi-
mento em fraudes contra o Institu-
to de Previdência do Estado.

“O controle externo da ativi-
dade policial é muito importante 
para o aperfeiçoamento das cor-
porações policiais. Nossa correge-
doria, juntamente com os demais 
órgãos que integram o sistema de 
segurança pública, vem trabalhan-
do de forma incessante para que 
o mal feito não prevaleça e o bom 
servidor seja valorizado, de modo a 
permitir que a sociedade tenha um 
serviço de qualidade, comprometi-
do com a integridade e preservação 
dos direitos de todos os cidadãos”, 
destacou Bruno Saldanha.

A Corregedoria da Sesed rece-
be denúncias da população de um 
modo geral, Ministério Público do 
Estado, Ouvidoria da Sesed e Jus-
tiça.

Segundo a Vara de Execuções Penais de Natal, 23 PMs e 3 policiais civis cumprem pena em unidades prisionais do estado. Atualmente, outros 22 PMs, segundo a própria Polícia Militar, estão detidos em unidades da própria corporação, seja no Quartel do Comando Geral (Foto) ou na Academia de Polícia

Delegado Olavo Dantas: demitido em 2019 Giovani Gabriel teria sido morto por PMs em junho

REPRODUÇÃOREPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NÚMEROS

348

48

é o procedimentos abertos de casos 
disciplinares na Corregedoria Geral da  

Sistema Estadual de Segurança Pública 
e de Defesa Social

é o número de agentes de segurança 
investigados por crimes diversos no Rio 

Grande do Norte
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Amáquina pública do Rio Gran-
de do Norte se tornou mais 
ineficiente em 2020, segundo 

a nova edição do Ranking de Compe-
titividade dos Estados. A estrutura do 
governo estadual ficou no 21º lugar 
entre todas as unidades da federação.  
Esse desempenho é medido por índi-
ces como o custo dos Poderes, oferta 
de serviços digitais e transparência. 
O ranking é elaborado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP), pela Econo-
mist Intelligence Unit e pela Tendên-
cias Consultoria Integrada. 

De acordo com o CLP, o quesito de 
eficiência da máquina pública trouxe 
mudanças na sua composição com 
a inclusão de três novos indicadores: 
Qualidade da Informação Contábil e 
Fiscal, Produtividade dos Magistrados 
e Servidores do Judiciário e Oferta de 
Serviços Públicos Digitais. Junto a eles 
estão o custo dos Três Poderes em re-
lação ao Produto Interno Bruto (PIB), 
a Eficiência do Judiciário e o Índice de 
Transparência.

Na última avaliação do CLP, o Rio 
Grande do Norte estava em 11º. Ou 

seja, a máquina pública potiguar caiu 
10 posições em apenas um ano. Na 
lanterna, Roraima e Piauí perderam 
duas colocações. Santa Catarina ga-
nhou destaque positivo, saltando seis 
lugares e se estabelecendo na primeira 
colocação.

Em outro índice da pesquisa, de 
Solidez Fiscal, o ranking mostra que, 
além de ineficiente, a máquina é cara, 
reforçando as discussões em torno da 
reforma administrativa. No Brasil, em 
média, 64% da Receita Corrente Líqui-
da (RCL) está comprometida com o 
funcionalismo, ativo ou inativo. O Rio 
Grande do Norte é o campeão de gas-
tos brutos, com 83% da RCL. 

O Ranking de Competitividade dos 
Estados 2020 é a 9.ª edição do levanta-
mento. Com 73 indicadores separados 
em 10 pilares, o objetivo é gerar diag-
nósticos para ajudar na tomada de 
decisões de políticas públicas. 

O Rio Grande do Norte ficou no 
20º lugar na avaliação geral. A nota 
geral potiguar foi de 35,9 em 2020. 
Com isso, a máquina pública potiguar 
perdeu 11,1 pontos em relação ao ano 

de 2019. O resultado potiguar também 
ficou bem abaixo da média nacional 
(47,5).

O péssimo resultado potiguar é 
justificado pelas notas nos quesitos 
potencial de mercado (avaliação sobre 
as ações para geração de emprego e 
renda) e solidez fiscal (análise dos da-
dos de liquidez, orçamentários e dos 
gastos público). No primeiro quesito, 
o Rio Grande do Norte registrou nota 
1,0 – a média nacional, para efeito de 
comparação, foi de 35,9 –, o que dei-
xou o Estado em penúltimo lugar na 
categoria. O pior resultado geral foi o 
do Estado da Bahia, com nota 0. Já na 
avaliação sobre solidez fiscal, o Rio 
Grande do Norte ficou com nota 8,7. O 
resultado só foi melhor que o dos Esta-
dos de Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul, cujas notas foram 0.

Em 2020, o ranking trouxe São 
Paulo como o mais competitivo, se-
guido de Santa Catarina e Distrito 
Federal. O Rio de Janeiro saiu do Top 
10, agora em 11.º, trocando de lugar 
com o Ceará, o mais bem classificado 
do Nordeste.

RN despenca em 
ranking nacional
de eficiência
AVALIAÇÃO | Ranking de Competitividade dos Estados coloca a máquina pública do Rio Grande do Norte como 
umas das mais ineficientes de todo o País; comprometimento das receitas afetou desempenho potiguar em 2020

RECURSOS

A Caixa Econômica Fede-
ral anunciou a abertura de 770 
agências neste sábado 19 para 
dar continuidade ao calendá-
rio de benefícios emergenciais. 
Das 8h às 12h, as unidades que 
estiverem abertas vão realizar 
os pagamentos em espécie 
do auxílio emergencial, para 
nascidos em janeiro, além do 
saque emergencial do Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), para aniver-
sariantes de maio. Para quem 
tem direito aos benefícios e se 
encaixa no perfil do calendá-
rio, vale conferir as agências 
que abrem neste sábado atra-
vés do site da Caixa. Ao todo, 9 
milhões de pessoas podem ser 
atendidas, sendo 3,9 milhões 
para o auxílio emergencial e 
5,1 milhões para o saque do 
Fundo de Garantia. 

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL VAI ABRIR  
AGÊNCIAS NESTE 
SÁBADO

RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE - (CLP)

REPRODUÇÃO

A lista das maiores fortunas do 
Brasil, levantada pela revista 
Forbes, teve uma mudança na 

liderança este ano. O banqueiro Joseph 
Safra, com uma fortuna estimada em 
R$ 119 bilhões, tirou do primeiro lugar 
o empresário Jorge Paulo Lemann, só-
cio da ABInbev e da 3G Capital, com 
patrimônio de R$ 91 bilhões. O pódio 
dos mais ricos é completado por Edu-
ardo Saverin, cofundador do Facebook, 
com fortuna estimada em R$ 68 bi-
lhões.

A lista da Forbes Brasil deste ano 
traz 238 nomes, com fortunas origina-
das a partir de empreendimentos nos 
setores de bens de consumo, seguros, 
infraestrutura e logística, farmácias, 
aviação e transporte, educação e tec-
nologia, entre outros. São 33 nomes 
a mais em relação ao ranking do ano 
passado.

Esse aumento no número de bilio-
nários teve um impulso da fabricante 
de motores Weg. São 10 novos bilioná-
rios ligados à empresa - os estreantes 

na lista herdaram participações acio-
nárias deixadas pelos fundadores da 
empresa Werner Ricardo Voigt, Eggon 
João da Silva e Geraldo Werninghaus. 
Também estreia na lista o investidor 
Alexandre Behring, apontado como o 
sexto mais rico do País, com fortuna de 
R$ 34 bilhões. Behring também é sócio 
da 3G Capital e presidente do conselho 
de administração da Kraft Heinz.

Outro que estreou diretamente 
no top 10 da lista é o empresário ma-
ranhense Ilson Mateus, presidente 
e maior acionista do Grupo Mateus, 
rede varejista com 137 lojas distribuí-
das no Nordeste. O grupo prevê abrir 
o capital na Bolsa em outubro, com 
expectativa de captação de mais de R$ 
4 bilhões.

Luiza Trajano é a única mulher a 
figurar a lista dos 10 mais ricos. O pa-
trimônio da empresária do Magazine 
Luiza cresceu 181% no último ano, se-
gundo a Forbes. Luiza é agora a mulher 
mais rica do Brasil, posto que antes era 
ocupado por Miriam Voigt, da Weg.Joseph Safra: fortuna de R$ 119 bilhões

Joseph Safra desbanca Lemann 
e é o mais rico do País, diz Forbes

LISTA
VEJA QUEM SÃO OS DEZ PRIMEIROS 

COLOCADOS NESSE RANKING:

1º - Joseph Safra (setor financeiro) - 
Patrimônio: R$ 119 bilhões

2º - Jorge Paulo Lemann (Bebidas 
e investimentos) - Patrimônio: R$ 91 

bilhões

3º- Eduardo Saverin (Investimentos/
Internet) - Patrimônio: R$ 68 bilhões

4º - Marcel Telles (Bebidas e 
investimentos) - Patrimônio: R$ 54 

bilhões

5º - Carlos Alberto Sicupira e família 
(Bebidas e investimentos) - Patrimônio: 

R$ 42,6 bilhões

6º - Alexandre Behring (Investimentos) 
- Patrimônio: R$ 34,3 bilhões

7º - André Esteves (Setor financeiro) - 
Patrimônio: R$ 24,9 bilhões

8º - Luiza Trajano (Varejo) - Patrimônio: 
R$ 24 bilhões

9º - Ilson Mateus (Varejo) - Patrimônio: 
R$ 20 bilhões

10º - Luciano Hang (Varejo) - 
Patrimônio: R$ 18,7 bilhões
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Adiretoria dolegiada da Sudene 
aprovou o financiamento de 
parque eólico que será implan-

tado no município potiguar de São 
Bento do Norte, na região Oeste do 
Estado, que será administrado pela 
empresa Ventos de São Fernando IV 
Energia S/A. O projeto contará com 
um aporte de R$ 228,6 milhões do Fun-
do de Desenvolvimento do Nordeste 
(FDNE), garantindo o financiamento 
de 60% do valor total da obra, estimado 
em R$ 381,1 milhões.

 Será instalado um parque eólico 
com 83,16 MW (megawatts) de capa-
cidade instalada. A energia produzida 
será comercializada no Ambiente de 
Contratação Livre (ACL) – segmento 
do mercado no qual se realizam as ope-
rações de compra e venda de energia 
elétrica, objeto de contratos bilaterais 
livremente negociados. Serão gerados 
300 empregos diretos e 20 indiretos du-

rante todo o processo de implantação 
do parque. Quando estiver em plena 
operação, serão gerados 15 empregos 
diretos e 10 indiretos. O parque deve 
entrar em operação a partir de feverei-
ro de 2021.

 De acordo com a Coordenação de 
Fundos de Desenvolvimento de Finan-
ciamento da Sudene, o novo empre-
endimento integra-se aos objetivos de 
promoção do desenvolvimento inclu-
dente e sustentável e enquadra-se nas 

diretrizes e prioridades espaciais e se-
toriais para a aplicação dos recursos do 
Fundo. Segundo Thiago Teles, coorde-
nador de Fundos de Desenvolvimento 
e de Financiamento da Sudene, o em-
preendimento é considerado impor-

tante para a autarquia. “A construção 
deste novo parque eólico enriquece a 
vocação da Sudene e do FDNE em fi-
nanciar empreendimentos de geração 
de energia de fonte limpa e renovável. 
Em números gerais, já foram contrata-
dos 20 projetos de geração de energia 
eólica que totalizam cerca de R$ 2,625 
bilhões em investimentos totais, com 
participação do FDNE de, aproxima-
damente, R$ 1,467 bilhões”, disse.

Thiago ainda reforça que o Rio 
Grande do Norte tem grande potencial 
para este tipo de empreendimento e 
que a construção do parque eólico 
vai garantir o desenvolvimento local. 
“Além dos empregos diretos e indiretos 
gerados, a região se beneficiará com a 
geração de renda, decorrente do arren-
damento das terras”, enfatizou ele.

Atualmente, o Rio Grande do Norte 
tem a maior capacidade instalada de 
usinas eólicas em operação no Brasil, 
segundo dados divulgados em abril de 
2020 pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE). De acordo 
com a Câmara, o estado tem, ao todo, 
capacidade de gerar 4.450MW de ener-
gia e possui 164 usinas em operação, 
19 em construção e outros 84 proje-
tos contratados prestes a iniciar suas 
obras. Seis parques eólicos contam 
com a parceria da Sudene, quatro em 
operação e dois sendo construídos.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Novo parque eólico potiguar terá 
financiamento de R$ 381 milhões
ENERGIA | Durante a construção 
do parque na cidade de São 
Bento do Norte, a obra vai gerar 
300 empregos diretos e 20 
indiretos durante todo o processo 
de implantação das estruturas 
para captação dos ventos

O novo parque eólico terá capacidade instalada de 83,16 MW e a produção será comercializada no Ambiente de Contratação Livre

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, destacou 
nesta quinta-feira 17 que 56% 

da previsão da expansão da capaci-
dade de geração de energia elétrica 
brasileira até 2026 se dará na Região 
Nordeste. Segundo ele, os investi-
mentos devem chegar a cerca de R$ 
26 bilhões.

O chefe da pasta participou junto 
ao presidente Jair Bolsonaro nesta 
quinta-feira da inauguração de nova 
etapa do complexo solar de Coremas 
(PB).

Durante o evento, o ministro 
ressaltou em especial o potencial 
energético da região na produção de 
energias limpas, a eólica e solar. “O 
Nordeste se destaca pela sua extra-
ordinária contribuição nas gerações 
solar e eólica, fontes que represen-
tam hoje cerca de 11% da nossa ca-
pacidade de geração e serão 25%, em 
2030”, disse.

O ministro também citou o perfil 
acima da média mundial do País de 

produção de energia limpa. “As nos-
sas fontes limpas e renováveis repre-
sentam 85% da geração de energia 
elétrica brasileira, enquanto a média 
no resto do mundo é 24%”, disse.

Ele também mencionou a segu-
rança energética do Brasil, mesmo 
durante a pandemia da covid-19. “O 
Brasil é um exemplo para o mundo 
em termos de sustentabilidade na 
geração e energia elétricas. Estamos 
vendo na pandemia alguns países 
com apagões e aqui estamos com 
segurança energética; fontes limpas 
85% da energia.

Ministro diz que Nordeste 
terá investimentos de R$ 26 
bi para expansão energética

PREVISÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O índice de confiança do empre-
sário potiguar passou de 58,9 
para 57,5 pontos na passagem 

de agosto para setembro, segundo da-
dos da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte. O resultado segue 
acima da linha divisória de 50 pontos, 
apontando confiança do empresário, 
com valores acima de 50 pontos indi-
cam confiança. Com esse recuo, o índi-
ce se igualou ao indicador de setembro 
de 2013 (57,5 pontos). 

No que diz respeito às expectativas 
para os próximos seis meses, as avali-
ções continuam positivas – ainda que o 
otimismo tenha diminuído em relação 
ao levantamento anterior. Os empre-
sários da Construção aumentaram o 
nível de confiança, enquanto os das In-
dústrias Extrativas e de Transformação 
se mostram menos confiantes do que 
em agosto. 

Com relação aos portes de em-
presa pesquisados, observa-se que as 
médias e grandes indústrias se man-
tem confiantes, embora que em menor 
intensidade; enquanto as pequenas 
revelam maior falta de confiança.

Em termos gerais, a retração do  
índice de confiança em setembro deve 
ser vista mais como uma acomodação 
do que como uma menor confiança 
empresarial. Reforça esta hipótese o 
fato de o indicador de condições atu-
ais ter ultrapassado a barreira dos 50 

pontos, ainda que a pontuação tenha 
ficado praticamente no limite (50,6 
pontos).

Comparando-se o resultado poti-
guar  com o Brasil, tem-se, nos dois ca-
sos, empresários confiantes. Todavia, 
o indicador nacional registrou alta na 
comparação mensal (4,6 pontos), pas-
sando de 57,0 para 61,6 pontos. Com 
esse aumento, o ICEI do conjunto do 
país, encontra-se 8,1 pontos acima de 
sua média histórica (53,5 pontos), e 2,1 
pontos além do índice registrado em 
setembro de 2019 (59,5 pontos).

Convém ressaltar que, o indicador 
de setembro supera a marca dos 60 
pontos – a última vez que isso havia 
ocorrido tinha sido em março -, como 
também se situa mais próximo do va-
lor de fevereiro (64,7 pontos), antes dos 
efeitos da pandemia da Covid-19 sobre 
a economia. 

Já a confiança dos empresários 
da região Nordeste, subiu 4,7 pontos 
em setembro, passando de 56,5 para 
61,2 pontos, e cresceu 2,4 pontos em 
relação a setembro de 2019, quando o 
indicador atingiu 58,8 pontos.

Empresários seguem confiantes para 2021

Índice de confiança da indústria 
potiguar diminui em setembro

FIERN

25%
é a previsão de aumento da 

capadacida de energia no NE



NATHALLYA MACÊDO 

Um dos setores mais atingidos 
pela pandemia da Covid-19, 
a educação sofre um impacto 

imensurável desde março, quando 
escolas do Brasil inteiro paralisaram 
as atividades presenciais para evitar o 
contágio e a disseminação do vírus. Em 
Natal, o “novo normal” para o ensino 
presencial foi iniciado na última segun-
da-feira 14 com a reabertura de escolas 
privadas. 

O sindicato que representa as insti-
tuições preparou um protocolo próprio 
de segurança sanitária e apresentou ao 
comitê científico estadual no fim de 
agosto. No início de setembro, pais e 
professores realizaram um protesto 
para pedir o retorno. 

Em seguida, a retomada das aulas 
presenciais nas escolas particulares foi 
aprovada pelo comitê científico muni-
cipal sob argumentos de indicadores 
positivos avaliados através de estudos 
técnicos, a exemplo das quedas dos 
índices de transmissibilidade da do-
ença e da taxa de ocupação de leitos 
públicos.   

Até agora, três das 170 unidades de 
ensino privadas abriram e as demais 
devem voltar a funcionar até o fim do 
mês, segundo o próprio sindicato. 

Para tanto, as instituições preci-
sam seguir medidas rígidas que fazem 
parte do protocolo definido para o 
atual cenário: medição de temperatura 
dos alunos na entrada; disponibiliza-
ção de tapetes sanitizantes; sinalização 
de corredores; distanciamento de 1,5m 
das carteiras em sala de aula; divisão 
da turma em dois ou mais grupos; ter-
mo de responsabilidade dos pais; entre 
outros. 

Para garantir o cumprimento das 
medidas preventivas, a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública e Defesa 
Social (Semdes) estruturou equipes de 
fiscalização.    

Ao Agora RN, a psicóloga Christi-
ne Campos contou que se sentiu segu-
ra para mandar os dois filhos de volta 
às aulas quando a direção falou sobre 
os protocolos e normas adotadas para 
proteger as crianças. 

“Em casa, conversei com eles e dei 
orientações, como não tocar na másca-
ra, lavar as mãos, entre outras. São pe-
quenos, mas estão bem conscientes”. 
Eles têm 8 e 6 anos e estudam na escola 
Maple Bear.

Os dois ficaram bem durante o pe-
ríodo da quarentena, mas em função 
do prolongamento da mesma, o filho 
mais velho se mostrou irritado, lidando 
com mais dificuldade ao sistema onli-
ne. A filha mais nova, que adorava as 
aulas remotas, também estava ficando 
entediada. “É difícil manter a atenção 
quando há tantas distrações no lar”, 
afirmou Christine.  

“O que me levou a optar pela vol-
ta nesta etapa foi justamente a saúde 
emocional. Eles precisam do convívio 
social, mesmo com distanciamento. 
Ficaram animados e motivados nesses 
primeiros dias, e se sentem seguros e 
protegidos no ambiente escolar”. 

Para ela, a confiança no grupo 
pedagógico motivou a decisão. “Sabe-
mos que, enquanto não houver vacina 
disponível, há riscos, mas temos que 
ponderar. Precisamos tomar cuidado e 
medir a importância das necessidades. 
Ainda tenho feito apenas o que consi-
dero essencial, mas a atividade escolar 
faz parte das atividades que são indis-

pensáveis”. 

RETOMADA   
Aluna do Colégio Porto, um dos 

que retomou as aulas presenciais, 
Luanna Brito usou um argumento pa-
recido ao de Christina para defender o 
retorno: a saúde psicológica. Ela estava 
desgastada mentalmente e não acom-
panhava as aulas virtuais com eficácia. 
“Não funcionava para mim. Às vezes, 
procrastinava e não estudava como 
deveria”. 

Aos 16 anos, Luanna sonha em pas-
sar no curso de direito. “Como estou na 
2ª série do ensino médio, a preparação 
para o Enem já começou. Os conteú-
dos são importantes e tenho certeza 
que, em sala, consigo me concentrar e 
tirar dúvidas com os professores”.  

A jovem considerou tranquilo o 
retorno. “Tenho familiares do grupo de 
risco na minha casa e, por isso, susten-
to um certo receio, mas os primeiros 
dias mostraram que as aulas serão 
seguras. Há apenas 12 estudantes na 
minha turma, medimos a temperatu-
ra, levamos máscaras para troca a cada 
2 horas, tem álcool em gel em todos os 
ambientes e o lanche é entregue na sa-
la. Seguindo as recomendações, espero 
que os casos não aumentem e que a re-
alidade fique um pouco mais fácil ago-
ra, até a chegada da vacina”, afirmou. 

A escola dela está combinando 
aulas presenciais e aulas remotas sín-
cronas, através de rodízio de alunos 
por turma.   

NOVAS FERRAMENTAS DE ENSINO
No início da quarentena, o profes-

sor de geografia Olavo Vitorino preci-
sou se reinventar e buscar estratégias 
para um ensino remoto de qualidade. 
“Foi desafiador porque tive que des-
cobrir metodologias efetivas para as 
crianças”, relembrou ele, que atua na 
escola Maple Bear, localizada na Zona 
Sul de Natal.

Ele explorou ferramentas que não 
eram usadas frequentemente, como 
o Google Earth, um programa cuja 
função é apresentar um modelo tridi-
mensional do globo terrestre, constru-
ído a partir de mosaico de imagens de 
satélite.  

Por causa dos benefícios da tecno-
logia, Olavo acredita que o modelo de 
ensino híbrido veio para ficar, desde 
que haja a capacidade para garantir a 
equidade e o fornecimento de conecti-
vidade para a maior quantidade possí-
vel de estudantes. 

“A maioria das instituições pla-
nejou turmas divididas em pequenos 
grupos para rodízio dos dias de aulas 
presenciais. Dessa forma, os alunos 
irão poucas vezes por semana à escola 
e farão o restante do ensino remota-
mente. Esse vínculo com o professor é 
indispensável na aprendizagem, ainda 
que em poucas ocasiões”.   

As redes municipal e estadual 
devem retomar as aulas presen-
ciais apenas em 2021, de acordo 
com decisões tomadas pelo pre-
feito da capital potiguar Álvaro 
Dias (PSDB) e pela governadora 
do RN Fátima Bezerra (PT). “Em 
2020, as escolas darão continuida-
de às atividades não-presenciais, 
intensificando aulas online por 
plataformas digitais. O plano de 
retomada priorizará a preparação 
das estruturas físicas e pedagó-
gicas para assegurar a segurança 
dos estudantes e dos profissionais”, 
disse a governadora.  A Prefeitura 
de Parnamirim, na Grande Natal, 
autorizou na última terça-feira 15 a 
volta às aulas presenciais nas esco-
las da rede privada. 

O decreto assinado pelo prefei-
to Rosano Taveira (Republicanos) 
estipula protocolos similares aos 
adotados na capital potiguar. As 
escolas também deverão testar 
todos os funcionários para a Co-
vid-19. 

Além disso, a prefeitura publi-
cou um decreto que prorroga até 9 
de outubro a suspensão das aulas 
presenciais na rede pública de en-
sino. Segundo a norma, nessa data 
será avaliado o retorno.  
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NEY DOUGLAS /  AGORA RN

Volta às aulas no “novo normal” 
EDUCAÇÃO  | Escolas particulares de Natal foram autorizadas a retomar atividades presenciais na última segunda-feira 14, precisando encarar uma outra realidade com protocolos
e diversas regras sanitárias de prevenção ao coronavírus. Alunos de apenas três das 170 unidades de ensino privado de Natal voltaram às salas de aula ao longo desta semana 

 Em Natal, o “novo normal” para o ensino presencial foi iniciado na última segunda-feira 14

Aluno da escola Maple Bear acompanham a aula de geografia do professor Olavo Vitorino
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MUNICIPAL
E ESTADUAL  



13CULTURA|  SÁBADO E DOMINGO,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2020 

SEMANA
DA
JUVENTUDE
ONLINE | Programação da terceira edição do evento começa
na próxima segunda-feira 21 e segue até o dia 26 de setembro

A juventude vem sentindo 
com pesar os desa� os deste 
ano, frutos do isolamento 

social provocados pela pandemia. 
A ausência de projetos voltados 
para os jovens causam incertezas. 
Mas, descobrindo novas formas 
de atuação na esfera virtual, as 
comunidades conseguem manter viva 
a criatividade. 

Projeto voltado para enaltecer e 
levar conhecimento para os diversos 
grupos de jovens do Rio Grande 
do Norte, a 3ª Semana Estadual 
da Juventude (SEJ) vai acontecer 
de 21 a 26 de setembro, com uma 
programação ampla composta por 
mais de 15 atividades. A abertura 
o� cial do evento, com o tema 
“Conectando nas Redes, Engajando 
no Mundo” está marcada para às 
10h da próxima segunda-feira 21. A 
SEJ de 2020 terá rodas de conversas, 
minicursos, webinários, esportes 

eletrônicos e atividades culturais.
A SEJ ocorre anualmente, no mês 

de setembro, desde que foi integrada 
ao calendário de eventos o� ciais do 
Rio Grande do Norte. O principal 
objetivo da semana é promover o 
debate e a re� exão sobre a realidade 
da juventude potiguar e o papel 
das políticas públicas por meio de 
encontros, reuniões e palestras sobre 
cultura, esporte e lazer, sexualidade, 
trabalho e educação. 

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

página de inscrição no evento
JUVENTUDE ATIVA  Em edições anteriores, evento debateu e refl etiu 
sobre a realidade da juventude potiguar e o papel das políticas públicas

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA 21

10h - Abertura Oficial da Semana 
Estadual de Juventude

14h - Roda de Conversa: Nada de nós 
sem nós: Juventude e Participação 

Social

TERÇA-FEIRA 22

09h - Roda de Conversa: A 
Importância do Engajamento Juvenil 

para os ODS
14h - Minicurso: Como Envolver 
as Juventudes nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável

QUARTA-FEIRA 23

09h - Webinário: O Novo Ensino Médio: 
O Que Muda para os Estudantes?

14h - Webinário: Juventudes, Projeto 
de Vida e Protagonismo Juvenil.

16h - Roda de Conversa: Juventude 
na Escola: Saberes, Cultura, Esporte, 

Lazer e Afetos

QUINTA-FEIRA 24

09h - Roda de Conversa: Os Desafios 
da Inclusão da Juventude no Mundo 

do Trabalho.
14h - Roda de Conversa: Juventude e 

Geração de Renda
18h - Reunião Ampliada sobre a Nota 
n°3 do Conselho Nacional de Política 

Sobre Drogas (CONAD)
19h - Apresentação Cultural

FOTOS: MAGUILA
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ACERTOU  
Candidato a prefeito de Natal, 

o senador Jean Paul Prates (PT) 
fez questão de incorporar à sua 
chapa, na condição de candidata a 
vice, uma militante do movimento 
das mulheres negras. Trata-se de 
Elizabeth Lima, que já recebeu muitos 
elogios do parlamentar. “Tenho uma 
enorme admiração pela trajetória de 
luta da minha vice. Fez brilhar ainda 
mais forte a nossa estrela”, escreveu 
Prates em seu per� l no Instagram. 

CRESCIMENTO TRISTE 
O ministro potiguar das 

Comunicações, Fábio Faria, levou 
às suas redes sociais um dado 
assustador e revoltante, de que o 
número de estupro de vulnerá vel 
consumado aumentou 62% no 
Rio Grande do Norte no primeiro 
semestre de 2020, em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado.

ALVOS
De acordo com o ministro, 

os dados fazem parte de um 
levantamento do Monitor da 
Violê ncia “e mostra que nos primeiros 
seis meses do ano esse crime 
aconteceu 118 vezes no Estado contra 
mulheres – no ano anterior foram 73”. 
“Proporcionalmente, o estudo aponta 
que esse é  o maior crescimento entre 
os estados do Brasil”, alertou.

PERIGO 
Fábio ainda revela que, segundo 

as autoridades de segurança, esse 
aumento “pode ter sido impulsionado 
pelo isolamento social devido à  
pandemia, já  que os principais 
agressores são parentes de primeiro 
grau das vítimas”.  

APOIO 
Ao participar do segundo e último 

dia da 2ª Conferência Estadual de 
Segurança Pública e de Defesa Social 
do RN, o vice-governador Antenor 
Roberto garantiu que o Governo do 
Estado tem agido na valorização das 
categorias policiais.  

CORREÇÃO  
“Mesmo diante da crise � scal 

do Brasil pela qual o Rio Grande do 
Norte também passa, o Governo do 
Estado tem atuado para valorizar os 
pro� ssionais. Na Polícia Militar do 
RN, por exemplo, um soldado levava 
até 10 anos para ser promovido, 
hoje nós corrigimos essa distorção e 
diminuímos esse tempo”, a� rmou ele 
durante o evento. 

 FOCO 
As discussões da conferência 

se basearam em dois eixos que 
fazem parte do Plano Estadual de 
Segurança Pública (Pesp): medidas 
de estruturação e reaparelhamento 
do sistema de segurança; e iniciativas 
para valorização, proteção de direitos 
e quali� cação permanente dos 
pro� ssionais de segurança. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>O procurador-geral 

da República, Augusto Aras, 
encaminhou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) nesta 
sexta-feira 18 uma ação contra 
pensão e aposentadoria especial 
a ex-governadores de estados 
brasileiros. A ação contesta 
tratamento ‘privilegiado’ 
e pede que o STF declare 
inconstitucionais benefícios em 

“alguns eventos recentes em que 
houve aglomeração e ausência de 
máscaras”. 

>>Abandonados pelo poder 
público, os índios guatós, primeiros 
habitantes do Pantanal, perderam 
nada menos do que 83% do 
território para o fogo. Tiveram que 
combater as chamas sozinhos“ e 
agora não têm água ou atenção 
médica. 

função do cargo. 
>>Péssimo exemplo: “Autoridades 

ignoram pandemia, fazem eventos 
sem proteção, e casos de Covid se 
espalham”. A manchete foi publicada 
ontem pela Folha de S.Paulo, que citou 
a posse no STF, o casamento da filha 
do ministro João Otávio Noronha e 
a festa de ano-novo judaico como 

Jornalista Jener Tinoco marcou presença em almoço promovido 
nesta sexta-feira pelo ministro do Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho, no Thomé Galeria & Bistrô

Corina Amorim, diretora geral dos colégios CEI Mirassol 
e Zona Sul, comemora, junto com funcionários, pais e 
alunos, a volta às aulas na próxima segunda-feira, com 
adoção de protocolo internacional de biossegurança

Candidato a prefeito de Natal Jean Paul 
Prates e a sua vice Elisabeth Lima em 
visita ao novo presidente do TRE-RN Gilson 
Barbosa. “Discutimos sobre os desafios 
da campanha em meio à pandemia da 
Covid-19”, comentou o parlamentar
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 TENDÊNCIA 
O Banco Bradesco chegou a 

um acordo com seus funcionários: 
vai adotar permanentemente o 
trabalho remoto. O acordo, apoiado 
pelo sindicato dos bancários, 
prevê que as pessoas possam ser 
alocadas para trabalhar de casa 
por quantos dias cada trabalhador 
e o Bradesco concordarem. O 
segundo maior banco privado do 
país tem aproximadamente 97 mil 
funcionários. 

 
PRÊMIO 

O presidente Jair Bolsonaro, veja 
só, recebeu um ‘prêmio’ junto com 
o chefe dos Estados Unidos, Donald 
Trump. É que eles estão entre os 
‘vencedores’ da 30ª edição do “Ig 
Nobel”, que todo ano elege os fatos 
mais irrelevantes ou inusitados da 
ciência mundial. A dupla recebeu o 
prêmio de “Educação Médica”. 

IRÔNICO 
No anúncio do prêmio irônico, 

Bolsonaro e Trump estão ao lado 
de nada menos que o presidente 
da Rússia, Vladimir Putin, do 
Turcomenistão, Gurbanguly 
Berdimuhammedow, e dos primeiros-
ministros do Reino Unido, Boris 
Johnson, e da Índia, Narendra Modi, 
por exemplo.  

HISTÓRIA DE AMOR 
Na revista Piauí, nesta sexta, 

foi publicada a reportagem 
“Roupa Suja Lavada a Jato”, que 
aborda o ‘relacionamento’ – em 
determinado momento conturbado 
- entre lavajatistas e bolsonaristas. 
E mostra como as duas vertentes 
“se aproximaram, se afastaram, 
romperam ao longo do governo - e 
publicaram tudo nas redes”. 

 QUE CHEGOU AO FIM 
“Enquanto nada chegava perto 

dos � lhos de Bolsonaro, a amizade 
parecia sincera”, diz a matéria. Mas 
agora, “Bolsonaro e seu séquito” 
querem destruir Moro nas redes”. “É 
guerra declarada no mundo virtual, 
ainda que os rastros digitais da união 
entre Moro e Bolsonaro permaneçam 
� rmes”. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O fi nal de semana começa tenso e você vai ter que usar 
toda a energia do seu signo para encarar os pepinos que 
devem surgir. Se pintar a vontade de experimentar algo 
diferente no visual, investir em mudanças no seu guarda-
roupa ou qualquer coisa nessa área.

Embora seja dia de folga, nem tudo vai ser tão fácil 
quanto você gostaria, Libra! A Lua vai brigar com Plutão 
e Saturno logo cedo, deixando o clima meio tenso em 
casa. Você estará mais segura sobre o que sente e vai 
brigar com unhas e dentes para conseguir que as coisas.

Se ainda precisa cuidar de alguns trabalhos que fi caram 
pendentes nesse sábado, saiba que você terá que 
redobrar a dedicação para terminar suas tarefas sem 
atropelos. Tenha cuidado com distrações e procure 
cuidar das obrigações primeiro.

Prepare-se para alguns altos e baixos logo cedo neste 
sábado! Com a Lua ainda infernizando o seu astral e, de 
quebra, brigando com Saturno e Plutão, você pode se 
chatear com gente fofoqueira ou mentirosa. Para evitar 
mal-entendidos, tenha cuidado com o que diz.

Você começa o fi nal de semana com a Lua em sua Casa 
5, mas nem tudo vai ser tão divertido quanto gostaria. 
Apesar de abrir o sábado em seu paraíso astral, a Lua vai 
se desentender com Plutão e Saturno logo cedo, sinal de 
que podem surgir imprevistos ou problemas.

As fi nanças vão precisar de um cuidado especial nesta 
manhã. A Lua briga com Vênus e Júpiter, por isso, há 
risco de ter prejuízo se estiver pensando em emprestar 
uma grana para um amigo. Também é melhor repensar 
alguns gastos.

Embora a Lua continue em sua Casa 4, a convivência com 
a família pode passar por alguns momentos tensos logo 
cedo. Brigando com Saturno e Plutão, a Lua indica que os 
relacionamentos podem se complicar, especialmente se 
você tiver que dividir as pessoas que ama com alguém.

Se ainda tem trabalho para fazer, prepare-se para ralar 
dobrado se quiser dar conta de tudo neste sábado. É que 
a Lua troca farpas com Saturno e Plutão, sinal de que o 
astral vai pesar no serviço. Além disso, seu jeito exigente e 
mandão pode dar as caras e será mais difícil se entender.

Neste sábado, concentre-se no serviço para resolver 
algumas coisinhas que estavam pendentes e que não 
deu tempo de terminar durante a semana. Seja em casa 
ou no trabalho, as estrelas indicam que será preciso um 
esforço extra para colocar tudo em ordem.

Você começa o fi nal de semana com altas expectativas 
para um passeio ou viagem, mas talvez os seus planos 
não corram do jeito que gostaria. A Lua se desentende 
com Saturno e Plutão, deixando a manhã com um astral 
tenso e alguns imprevistos pelo caminho. 

As fi nanças precisam de supervisão e é melhor maneirar 
um pouco nos gastos neste sábado. Embora a Lua 
destaque sua habilidade para lidar com dinheiro, ela vai 
se desentender com Saturno e Plutão na parte da manhã, 
sinal de que estará mais vulnerável a exagerar nos gastos.

O fi nal de semana começa tenso na parte da manhã e 
podem pintar atritos com os amigos. A Lua briga com 
Plutão e Saturno, avisando que as diferenças podem falar 
mais alto e nem todos os relacionamentos vão resistir 
numa boa. Se uma amizade já estava abalada.

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)

Band age corretamente ao tentar resgatar suas origens
Foram até insistentes nos 

últimos tempos as críticas ao 
erro cometido pela Band em não 
dispensar ao jornalismo e esporte 
as mesmas atenções que, durante 
muitos anos, sempre a colocaram 
como uma alternativa das mais 
interessantes frente às outras TVs.

As diversas tentativas em 
enveredar por outros caminhos, 
prova provada, nunca foram bem-
sucedidas. 

Pois bem, entre as iniciativas 
que estão sendo tomadas e a 
divulgação de novas medidas, a sua 

direção tem demonstrado o desejo 
de resgatar parte daquela atividade.

Hoje, a Band tem cerca de 
11h15 de jornalismo, ao vivo, e uma 
faixa esportiva, também diária, das 

11h às 14h.
Para este domingo, já está 

con� rmada a volta do “Show do 
Esporte”, uma marca consagrada 
por Luciano do Valle e sua equipe, 
que agora será conduzido por 
Glenda Kozlowski e Elia Júnior, com 
a promessa de várias atrações.

Importante tudo isso. Depois 
de tanto bater cabeça, veri� ca-se 
o desejo da direção da Band em 
deixar de lado as tantas aventuras 
ou voos que não deram em nada, 
para voltar a trabalhar na linha da 
certeza.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
TV Cultura confi rmando Ana 
Maria Braga no “Roda Viva” da 
segunda-feira.Solange Frazão 

agora participa do “Viva o Esporte”, 
às quartas e sextas-feiras, 10h, 
no BandSports.A partir deste 
domingo, Mumuzinho estreia 

no “The Voice Kids” da Globo...
Passa a ocupar a cadeira de 

Claudia Leitte. Programa ao vivo.
No próximo dia 29, Dia Mundial 
do Coração, a campanha Quem Vê 

Diabetes Vê Coração, fará uma ação 
no Cristo Redentor...Trata-se de 
uma live da cantora Ana Carolina, 

apresentada pelo ator Danton 
Mello...Ambos têm diabetes e 

falarão sobre o assunto entre uma 
música e outra, com o médico 

endocrinologista Carlos Eduardo 
Couri.A reprise de “Mulheres 

Apaixonadas”, do Manoel Carlos, 
continua como uma das maiores 
audiências do Viva em todos os 
tempos.Depois de encerrar as 

gravações de “Amor Sem Igual”, 
a Record prepara para retomar os 

trabalhos de “Gênesis”.

PROGRAMAÇÃO
Em sua estreia na Band neste 

domingo, o “Show do Esporte” ainda 
terá janelas muito pequenas para 
produção própria. A maior parte do 
horário, entre 10h e 18h, será destinada 
às transmissões dos campeonatos 
alemão, italiano e brasileiro feminino.

UMA DÚVIDA
A contratação da Glenda Kozlowski 

e a decisão de voltar com o “Show do 
Esporte”, ninguém disse ou informou 
nada, mas deve-se supor que o “Band 
Esporte Clube” foi extinto. E como 
dúvida, o que será da Paloma Tocci? A 
apresentadora, consta, entrou no radar 
do SBT.

SILÊNCIO
Ninguém no SBT fala nada 

sobre volta das novelas e se já existe 
o planejamento de uma data. Por 
enquanto, nada. Uma situação das 
mais delicadas, até porque esta é uma 
decisão que os seus diretores nem têm 
poderes de tomar. Talvez no começo do 

ano que vem. E olhe lá.

SEM PERDÃO
O Entretenimento da Globo 

tem aparecido no foco em relação a 
encerramento de contratos. Mas isso 
não isenta outros departamentos, como 
é o caso do seu Jornalismo. Muitos 
profissionais já estão em estado de alerta.  

QUASE PRONTA
Gilberto Braga e Denise 

Bandeira, mesmo no isolamento, não 
interromperam os trabalhos de “Feira 
das Vaidades”, título provisório, que a 
Globo vai colocar na � la das 18h. Serão 
apenas 104 capítulos, em fase bem 
adiantada de preparação e baseados no 
livro do autor inglês William Makepeace 
� ackeray.

TEM TEMPO
E quanto a esta inde� nição, a Globo 

tem o tempo ao lado dela. “A Força do 
Querer” será exibida agora, depois virá 
“Amor de Mãe” e “Um Lugar ao Sol”, da 
Lícia Manzo. Tem chão.

VICTOR POLLAK

TUDO CERTO
O programa da Dani Calabresa 
(foto) vai estrear no ano que vem 
no GNT. A ideia é exatamente a 
mesma que a Globo vetou nos 
tempos do Marcius Melhem. Se 
tudo correr como se espera e a 
pandemia não atrapalhar, há o 
desejo de gravar o primeiro piloto 
em outubro.

DIVULGAÇÃO BAND
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O América estreia em casa neste 
sábado 19 na Série do Campe-
onato Brasileiro. O primeiro 

oponente é o Campinense (PB), às 16h, 
em Natal, na Arena das Dunas. A equi-
pe comandada pelo técnico Paulinho 
Kobayashi teve duas semanas de trei-
namento intenso pensando no início 
do torneio nacional.

Será a primeira partida oficial da 
equipe após o término do Campeonato 
Estadual. Na final do segundo turno 
do torneio, no último dia 7, o América 
empatou em 1  a 1 com ABC. Com o 
resultado, o alvinegro acabou campeão 
do turno e, de quebra, também levou o 
troféu geral do Potiguar deste ano – por 
ter vencido a primeira fase.

Ao longo desta semana, Paulinho 
1Kobayashi aproveitou para aprimo-
rar as jogadas de bola parada – tanto 
ofensivas quanto defensivas. O treina-
dor utilizou também os treinos para 
aprimorar o passe e o posicionamento 
dos atletas. 

“Passamos alguns quesitos im-
portantes para a equipe, pensando na 
implantação do nosso modelo de jogo. 
O entendimento de algumas situações 
de jogo já está em prática. Não adian-
ta querer inventar um modelo de jogo 
sem ter os atletas que consigam desen-
volvê-lo”, disse Paulinho Kobayashi.

Ainda segundo ele, a equipe do 
Campinense será um bom termôme-
tro para analisar a capacidade do time 
americano para decorrer do campe-
onato. Os paraibanos modificaram a 
comissão técnica e boa parte do elenco 
ao longo das últimas semanas. 

“Trabalhamos no modelo de jogo 
deles [Campinense]. Buscamos infor-
mações sobre o treinador e dos novos 
jogadores”, revelou.

América e Campinense estão no 
grupo 3 do torneio nacional. As duas 
equipes têm ainda a companhia de 
Afogados (PE), Atlético (PB), Floresta 
(CE), Guarany de Sobral (CE), Salgueiro 
(PE) e o Globo, que é o outro represen-

tante potiguar do grupo.
Vale lembrar que para a  Série D do 

Campeonato Brasileiro, além do Amé-
ria e do Globo, o Rio Grande do Norte 
tem outros dois times no torneio: ABC 
e Potiguar de Mossoró.

O Globo, equipe da cidade de Ce-
ará-Mirim, estreia no domingo, 20, às 
16h, fora de casa, contra o Atlético, na 
cidade paraibana de Cajazeiras.

ABC e o Potiguar de Mossoró, os 
outros dois representantes potiguares, 
estão no grupo 4 da Série D. Os poti-
guares estão na chave que também 
contará com o Central (PE), Coruripe 
(AL), Jacyobá (AL), Itabaiana (SE) e 
Freipaulistano (SE) e Vitória da Con-
quista (BA).

 As duas equipes têm estreia mar-
cada para o dia 20. O alvinegro viaja até 
Sergipe para enfrentar o Itabaiana, no 
estádio Etelvino Mendonça, às 16h. 

Já a equipe mossoroense estreia em 
casa, às 15h30, contra os sergipanos do 
Freipaulistano .

AMÉRICA ESTREIA
NA SÉRIE D CONTRA 
O CAMPINENSE (PB)
SÉRIE D | América estreia neste sábado 19, às 16h, na Arena das Dunas. Será a primeira partida oficial da 
equipe após a doída derrota no Campeonato Potiguar. Além do alvirrubro, outros três times do Rio Grande no 
Norte também iniciam neste fim semana as campanhas no torneio nacional: ABC, Globo e Potiguar

 A equipe americana comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi (foto) teve duas semanas de treinamento intenso para o início do torneio

CANINDÉ PEREIRA  / AMÉRICA

SELEÇÃOINCENTIVO

A lista de convocados por Tite 
para os dois primeiros jogos das 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 
2022 teve sete mudanças em rela-
ção àquela apresentada em março, 
antes de o futebol parar em função 
da pandemia de covid-19. Em entre-
vista coletiva virtual realizada nesta 
sexta-feira, o treinador justificou as 
alterações apontando principalmente 
para a falta de sequência de alguns 
jogadores em seus clubes.

Chamou a atenção principal-
mente a ausência do meio-campista 
Arthur, que vinha sendo figura contu-
maz nas listas de convocados Entre 
uma convocação e outra, ele perdeu 
espaço no Barcelona e foi negociado 
com a Juventus. “A não convocação 
dele esteve diretamente ligada aos 
quase três meses de inatividade. 
Nas últimas nove rodadas do Bar-
celona, ele não esteve presente”, 
explicou Tite.

Arthur acabou deixando o clu-
be catalão no meio do ano, e sua 
saída foi conturbada. Tite, porém, 
negou que isso tenha influenciado 
de alguma forma. “Não teve aspecto 
disciplinar envolvido. Isso é coisa de 
clube”, afirmou, acrescentando que 
o jogador “certamente” está no radar 
da seleção.

CONFIRA A LISTA 
DE CONVOCADOS:

GOLEIROS: Alisson - Liverpool 
(ING); Santos - Athletico-PR; Wever-
ton - Palmeiras

LATERAIS: Danilo - Juventus 
(ITA); Gabriel Menino - Palmeiras; 
Alex Telles - Porto (POR); Renan 
Lodi - Atlético Madrid (ESP)

ZAGUEIROS: Thiago Silva - 
Chelsea (ING); Marquinhos - Paris 
Saint Germain (FRA); Felipe - Atlé-
tico de Madrid (ESP); Rodrigo Caio 
- Flamengo

MEIAS: Casemiro - Real Madrid 
(ESP); Fabinho - Liverpool (ING); 
Bruno Guimarães - Lyon (FRA); Dou-
glas Luiz - Aston Villa (ING); Philippe 
Coutinho - Barcelona (ESP); Everton 
Ribeiro - Flamengo

ATACANTES:  Gabriel Jesus 
- Manchester City (ING); Rodrygo - 
Real Madrid (ESP); Neymar - Paris 
Saint Germain (FRA); Everton - Ben-
fica (POR); Roberto Firmino - Liver-
pool (ING); Richarlison - Everton 
(ING)

Em mais uma ação em 
apoio ao futebol no Rio Gran-
de do Norte, o Governo do 
Estado firmou parceria com 
os clubes que disputam a série 
“D” do Campeonato Brasileiro 
para trocar pontos acumula-
dos no programa Nota Fiscal 
Potiguar por camisas oficiais. 
A iniciativa foi anunciada 
na manhã desta sexta-feira 
18 pela governadora Fátima 
Bezerra em reunião com a Fe-
deração Norte-rio-grandense 
de Futebol (FNF) e dirigentes 
do ABC, América, Globo e Po-
tiguar de Mossoró, na sede da 
governadoria.

“A nossa economia vem 
se recuperando, o mês de 
agosto já provou isso com o 
crescimento de 2% no ICMS e 
a perspectiva para setembro 
é melhor. Quero registrar que 
nosso Governo atua de forma 
integrada em todas as áreas, 
como agora quando adotamos 
ações para fortalecer o futebol 
ainda dentro do contexto da 
pandemia”, disse a governado-
ra Fátima Bezerra.

Ao obter a confirmação da 
nova medida do Governo do 
Estado, o presidente da FNF, 
José Vanildo, disse que a par-
ceria que permitiu o reinício 
da atividades do setor foi mui-
to produtiva e assegurou aos 
clubes um caixa de R$ 100 mil 
derivados da troca de pontos 
da Nota Potiguar por acessos à 
transmissão dos jogos do cam-
peonato potiguar. 

“É preciso dizer que o Go-
verno não está dando dinheiro 
para os clubes. Está fazendo 
parcerias que permitem ao 
torcedor assistir os jogos e 
agora adquirir uma camisa 
oficial, simplesmente pedindo 
a nota fiscal em suas compras, 
acumular pontos e fazer a tro-
ca sem gastar mais nada”, afir-
mou José Vanildo, presidente 
da FNF.

TITE APONTA A 
“INATIVIDADE” 
PARA JUSTIFICAR 
MUDANÇAS NA LISTA 

TORCEDOR PODERÁ 
TROCAR NOTA 
POTIGUAR POR 
CAMISAS OFICIAIS

SUA IDEIA, NOSSA MELHOR IMPRESSÃO.
MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUA EMPRESA. 
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