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ÁREA DE RISCO

Kelps propõe mão única 
para Salgado Filho e 
Prudente de Morais

Polícia Civil: Provas do 
concurso devem ser 
aplicadas em 2021

Marco Aurélio suspende 
inquérito que apura 
interferência na PF

PLANO DE GOVERNO. 2 | Para 
melhorar o trânsito na região, ideia 
do candidato do Solidariedade à 
Prefeitura do Natal é que essas vias 
passem a ter mão única, uma no 
sentido contrário da outra. Linhas de 
ônibus trafegariam no contra-fluxo

OPORTUNIDADE. 5 | Delegada-geral da 
Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva (foto), 
afirmou que expectativa é que provas 
objetivas sejam aplicadas no início 
do ano. São 301 vagas para agentes, 
escrivães e delegados. Banca será a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV)

JUSTIÇA. 3 | Paralisação do caso 
vale até o plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidir sobre 
como deve ser feito o depoimento 
do presidente Jair Bolsonaro aos 
investigadores – pessoalmente ou 
por escrito
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JOÃO GILBERTO / ALRN JOSÉ ALDENIR / AGORA RN FELLIPE SAMPAIO / STF

TRÂNSITO. 8 E 9 | De janeiro a agosto deste ano, mais de 30 acidentes foram 
registrados na avenida Senador Dinarte Mariz, nome oficial da Via Costeira. Apesar 
disso, ainda não há prazos definidos para a volta dos redutores de velocidade nem 
da recuperação da sinalização do principal corredor hoteleiro da capital potiguar

Sem controle de velocidade, 
Via Costeira é perigo constante

SAÚDE. 7 | A pandemia de Covid-19 segue desacelerando no Rio Grande do Norte. Com os três novos 
registros de óbitos nesta quinta-feira 17, segundo dados da Secretaria de Saúde, o número de potiguares 
mortos em decorrência do novo coronavírus chegou a 2.333. Em setembro, número de mortes chega a 68. 
No mesmo período de agosto, foram 202 – o que representa uma redução total de 66,34%.

Mortes por Covid 
caem 66% no RN 
em setembro com 
relação a agosto

Pagamento de horas 
suplementares na 
pandemia será mantido

Projeto leva ações
de artistas potiguar
para a internet

Obesidade é fator de 
risco tão grave quanto 
ser idoso, revela estudo

ADICIONAL. 12 | Secretaria de 
Educação afirma que professores 
recebem as horas suplementares 
porque excedem a carga horária 

ENTREVISTA. 3 | Dentro do 
“Reverberando Poti”, programação 
de atividades culturais de artistas 
locais segue no formato digital

PANDEMIA. 7 | Indivíduos acima do 
peso têm algum grau de inflamação 
e podem apresentar deficiências 
imunológicas, afirma pesquisadora
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AMBULÂNCIAS

AFASTADO

A Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte deve 
de� nir na próxima semana, em 
uma reunião dos líderes parti-
dários, quais serão os integran-
tes da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que vai 
investigar possíveis irregulari-
dades em um contrato do Go-
verno do Estado para o aluguel 
de ambulâncias durante a pan-
demia do novo coronavírus.

O deputado Gustavo 
Carvalho (PSDB), que pede a 
abertura da CPI, aponta que há 
vários indícios de irregularida-
des no contrato. Ele destaca, 
por exemplo, que, apesar de o 
contrato exigir que a empresa 
tivesse ambulâncias próprias 
para fornecer o serviço, a Serv 
Saúde - empresa contratada - 
não possui nenhum veículo re-
gistrado no Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran). Ele 
apresentou um ofício do órgão 
que con� rma a informação.

Gustavo Carvalho diz, ain-
da, que há indício de superfa-
turamento ou sobrepreço no 
contrato. Segundo ele, o valor 
cobrado pela Serv Saúde para 
alugar ambulâncias para a 
Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) está “muito aci-
ma” do praticado em outros es-
tados. Ele não apresentou, en-
tretanto, valores de referência. 
A pasta nega irregularidades.

A Comissão Especial de Im-
peachment da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou por unanimidade nesta 
quinta-feira 17 o parecer pelo 
prosseguimento do processo de 
impeachment do governador 
afastado Wilson Witzel. O caso 
agora segue para o plenário.

O governador enfrenta 
uma série de denúncias por 
desvios de recursos da saúde 
em contratos emergenciais.

REUNIÃO VAI 
DEFINIR INSTALAÇÃO 
DA CPI NA ALRN

PROCESSO DE 
IMPEACHMENT 
CONTRA WITZEL 
AVANÇA NA ALERJ

O candidato do Podemos à Pre-
feitura do Natal, Afrânio Mi-
randa, sugere a implantação 

de escolas cívico-militares nas quatro 
zonas administrativas da cidade. De 
acordo com ele, o modelo precisa ser 
adotado em unidades da rede muni-
cipal de ensino tendo em vista o “case 
de sucesso” na Escola Estadual Maria 
Ilka de Moura, na Zona Oeste, que 
conquistou resultados positivos após a 
adoção do regime.

A implantação do modelo cívico-
-militar na Escola Maria Ilka foi condu-
zida pelo senador Styvenson Valentim, 
presidente estadual do partido ao qual 
Afrânio Miranda é � liado. Em 2017, o 
então tenente da Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte liderou um processo 
de recuperação da escola, que estava 
prestes a fechar as portas por falta de 
estrutura.

No plano de governo apresentado 
à Justiça Eleitoral – documento obriga-
tório para todos os que vão concorrer 
à prefeitura este ano –, Afrânio Miran-
da ressalta que, após a intervenção dos 
policiais, a escola deixou de ter evasão 
para se tornar exemplo. “Hoje possui 
lista de espera de mais de 300 alunos 
à espera de uma vaga”, a� rma o candi-
dato do Podemos.

“Usaremos esse modelo, que se 
tornou um case de sucesso, no âmbito 

municipal da rede de ensino público”, 
enfatiza Afrânio, acrescentando que, 
se chegar à Prefeitura do Natal, vai 
iniciar o processo pelas áreas de maior 
vulnerabilidade social, como a Zona 
Norte.

No plano de governo, Afrânio não 
especi� ca como seria a implantação 
do modelo cívico-militar, mas sugere 
que buscaria parcerias com o Gover-
no Federal, por meio do Ministério 
da Defesa, para trazer o programa do 
governo Jair Bolsonaro para a capital 
potiguar. No caso da Escola Maria Ilka, 

a parceria é com o Governo do Estado, 
por meio da Polícia Militar.

No ano passado, o Governo Fede-
ral lançou um programa nacional de 
escolas cívico-militares. Segundo o 
MEC (Ministério da Educação), o obje-
tivo é implantar no País 216 escolas até 

2023, sendo 54 por ano.
Inscrita pela prefeitura, uma esco-

la de Natal foi selecionada para fazer 
parte do programa – a Escola Muni-
cipal Professor Veríssimo de Melo, 
em Felipe Camarão, na Zona Oeste. O 
Governo do Estado disse que não iria 
fazer parte do programa.

Em todo o Brasil, o MEC tem feito 
capacitações com os militares que vão 
atuar nas unidades de ensino. Segun-
do a pasta, os militares não vão atuar 
nas salas de aula, apenas nas ativida-
des de apoio, para garantir a disciplina 
nos estabelecimentos de ensino.

OUTRAS PROPOSTAS
Entre outras propostas para a 

educação, o candidato do Podemos 
sugere, ainda, a criação de um bônus 
salarial para professores de escolas 
que melhorarem seus índices edu-
cacionais. “A grati� cação extra aos 
educadores das escolas do município 
que atingirem as metas de rendimento 
exigidas pelo Ideb visa estimular a de-
dicação dos educadores para com seus 
alunos no ambiente escolar”, resume.

O plano de governo de Afrânio Mi-
randa tem 49 páginas e traz propostas 
para diversas áreas, como educação, 
combate à corrupção, turismo, assis-
tência social, administração pública, 
saúde, segurança pública e esportes.

O candidato do Solidariedade à 
Prefeitura do Natal, Kelps Lima, 
sugere implantar um sistema 

binário envolvendo as avenidas Salgado 
Filho e Prudente de Morais, duas das 
principais vias da capital potiguar. Para 
melhorar o trânsito na região, a ideia de-
le é que essas vias passem a ter mão úni-
ca, uma no sentido contrário da outra.

A proposta está no plano de go-
verno apresentado por Kelps à Justiça 
Eleitoral para as eleições de 2020. A 
elaboração do documento é obrigató-

ria para todos os que vão concorrer à 
prefeitura.

ÚLTIMOS BINÁRIOS
Os últimos binários no trânsito de 

Natal foram implantados em 2016, du-
rante a gestão do então prefeito Carlos 
Eduardo Alves.

Os pares de avenidas Miguel Cas-
tro e Amintas Barros, Nascimento de 
Castro e Antônio Basílio e Capitão-
-mor Gouveia e Jerônimo Câmara 
passaram a ter mão única em determi-

nados trechos. A avaliação da gestão 
municipal é de que a medida – que, 
no início, gerou críticas de motoristas 
e comerciantes – deu mais � uidez ao 
trânsito nessas vias.

Kelps Lima a� rma em seu plano 
de governo que “Natal está para além 
de defasada em matéria de binários”. 
“Os binários se impõem, como alter-
nativas menos custosas para destravar 
o � uxo de veículos em grandes vias e, 
assim, desobstruir caminhos para o 
transporte público”, destaca.

ÔNIBUS NO CONTRA-FLUXO
Kelps não especi� ca qual sentido 

teria cada uma das vias, mas a� rma que 
as linhas de ônibus seriam deslocadas 
para o contra-� uxo, com a ajuda do 
que ele chama de “semáforos inteligen-
tes”, que seriam controlados por um 
sistema que aciona ou muda cores dos 
semáforos de acordo com a leitura das 
condições de trânsito. “A solução per-
mite melhorar a velocidade de cruzeiro 
do transporte, que por sua vez impacta 
(para baixo) o cálculo da tarifa”, � naliza.

Afrânio propõe escolas cívico 
militares para rede municipal
EDUCAÇÃO | No plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral – documento obrigatório para todos os que vão concorrer à prefeitura este ano –, 
Afrânio Miranda ressalta que, após a intervenção dos policiais, Escola Estadual Maria Ilka de Moura deixou de ter evasão para se tornar exemplo

Empresário Afrânio Miranda é candidato a prefeito de Natal pelo Podemos

ELIAS MEDEIROS

Kelps Lima sugere mão única para
Salgado Filho e Prudente de Morais

PLANO DE GOVERNO

Programa federal de
implantação de escolas 
cívico-militares
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FELLIPE SAMPAIO / STF

Em uma vitória para o Palácio 
do Planalto, o ministro Marco 
Aurélio Mello, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), determinou 
nesta quinta-feira 17 a suspensão do 
inquérito que apura se o presidente 
Jair Bolsonaro tentou interferir poli-
ticamente na Polícia Federal.

A paralisação do caso vale até o 
plenário do STF decidir sobre como 
deve ser feito o depoimento de Bol-
sonaro aos investigadores – pesso-
almente ou por escrito.

A decisão foi tomada por Marco 
Aurélio Mello porque o relator do 
caso, Celso de Mello, está de licença 
médica até o dia 26 deste mês por 
conta de uma cirurgia. Marco Auré-
lio é o segundo ministro com mais 
tempo de atuação no STF, atrás ape-
nas do decano.

“Mostra-se inadequada a atu-
ação individual objetivando aferir 
o acerto, ou não, de entendimento 
do relator. Avesso à autofagia, cabe 
submeter ao pleno o agravo formali-
zado, para uniformização do enten-
dimento”, determinou Marco Auré-
lio Mello. “Determino a suspensão 
da tramitação do inquérito até a 

questão ser submetida ao pleno.”
Bolsonaro entrou na noite da 

última quarta-feira 16 com um re-

curso no Supremo contra a decisão 
de Celso de Mello que determinou 
que ele prestasse um depoimento 

presencial. O relator também ha-
via autorizado o ex-ministro Sérgio 
Moro a enviar perguntas a serem 

respondidas pelo presidente. O 
inquérito foi aberto com base nas 
acusações levantadas por Moro, ao 
deixar o cargo de ministro da Justi-
ça, em abril deste ano.

A decisão do decano foi vista 
com ressalvas por integrantes de 
diferentes alas do STF, que apontam 
que o tribunal já garantiu ao então 
presidente Michel Temer o direito 
de prestar depoimento por escrito 
em duas ocasiões distintas.

Mesmo assim, derrubar o enten-
dimento de Celso, que se aproxima 
da aposentadoria, é considerado 
um gesto delicado por magistrados. 
Uma das figuras mais respeitadas do 
Supremo, Celso vai deixar o tribunal 
em novembro, abrindo a primeira 
vaga para indicação de Bolsonaro.

Caberá agora ao presidente da 
Corte, Luiz Fux, definir quando o 
caso vai ser discutido pelo plenário. 
De acordo com auxiliares do Su-
premo, Fux deverá consultar Celso 
de Mello antes de marcar a data de 
julgamento. A tendência é que a dis-
cussão só ocorra quando o decano 
já tiver retornado regularmente às 
atividades.

Marco Aurélio suspende inquérito 
que investiga interferência na PF
JUSTIÇA | Bolsonaro entrou na última quarta-feira 16 com recurso no Supremo contra a decisão de Celso de Mello que determinou que ele prestasse um depoimento presencial.
Relator também havia autorizado o ex-ministro Sérgio Moro a enviar perguntas a serem respondidas pelo presidente. Inquérito foi aberto com base nas acusações levantadas por Moro

Ministro Marco Aurélio Mello submeteu celeuma em torno do depoimento de Bolsonaro para análise do plenário do Supremo Tribunal Federal

COVID-19 SAÚDE

A Associação Nacional de 
Médicos Peritos afirmou que 
não seguirá a ordem do governo 
para retomar o atendimento 
presencial nas agências do INSS.

Eles querem que represen-
tantes da própria categoria 
façam vistorias nos locais, para 
evitar risco de contágio de ser-
vidores e dos aposentados pelo 
novo coronavírus.

“Se na posse do presidente 
do STF, ambiente de alto nível 
de controle de acesso, tivemos 
já várias autoridades conta-
minadas por Covid, o que dirá 
nessas centenas de agências do 
INSS lotadas?”

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, do 
Ministério da Economia, in-
formou que caso algum perito 
apto ao trabalho presencial 
não compareça para o serviço 
sem justificativa, poderá ter 
desconto no salário.

O ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, afirmou que vai 
avaliar sugestões de mudanças 
na portaria que obriga médicos 
a notificarem a polícia ao aten-
derem vítimas de estupro que 
desejam realizar um aborto le-
gal. Pazuello participou de uma 
reunião fechada com os parla-
mentares nesta quinta-feira 17.

“Há uma certa disposição 
de rever algumas questões que 
estão na portaria e deve ter al-
guma mudança no sentido de 
não constranger uma pessoa já 
tão humilhada, tão destruída, 
como a que foi vítima de vio-
lência”, afirmou o líder do PT 
no Senado, Rogério Carvalho 
(SE), após o encontro.

Procurado, o Ministério da 
Saúde respondeu que Pazuello 
está aberto às sugestões dos 
congressistas e que as propostas 
sobre a portaria serão analisa-
das pela equipe técnica da pasta.

PERITOS DO INSS 
SE RECUSAM 
A RETOMAR 
ATENDIMENTO

MINISTRO DIZ 
QUE PODE MUDAR 
PORTARIA SOBRE 
ABORTO LEGALMAURO PIMENTEL / AFP

Mesmo com a disparada nas 
queimadas no Pantanal e na 
Amazônia, além de recordes 

do desmatamento, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira 
17 que o Brasil está de “parabéns” na 
maneira como preserva o meio am-
biente.

“O Brasil é o país que mais preserva 
o meio ambiente e, não entendo como, 
é o País que mais sofre ataques vindos 
de fora”, disse ele durante inauguração 
de uma nova etapa da usina fotovol-
taica, que transforma energia solar em 
elétrica, em Coremas (PB).

Em seu discurso, o presidente ci-
tou a capacidade brasileira de produzir 
energias renováveis e afirmou que o 
governo busca, junto ao parlamento, 
formas de melhorar as condições de 
empreendedorismo. “Cada vez mais 
nosso governo acredita na iniciativa 
privada; não é fácil investir e empreen-
der no Brasil ainda.”

O presidente reforçou o compro-
misso até o fim do seu governo de que 
não haverá “taxação” da energia solar. 
Ele ponderou que as agências regula-

doras são independentes, mas desta-
cou que no início do ano o assunto foi 
debatido com Ministério de Minas e 
Energia e a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel).

Bolsonaro fez agradecimentos du-
rante o evento, mas evitou citar nomes 
de pessoas que o ajudaram no passa-

do, pois, segundo eles, algumas seriam 
candidatas nas eleições municipais 
deste ano.

“Não posso citar nomes de pessoas 
que me ajudaram lá atrás porque mui-
tos são candidatos. Não posso incorrer 
em qualquer deslize e ferir a legislação 
eleitoral”, destacou.

Voluntário tenta apagar chamas no Pantanal; presidente disse que Bolsonaro preserva meio ambiente

Bolsonaro ignora queimadas e
diz que o Brasil está de “parabéns”

MEIO AMBIENTE



O Governo do Rio Grande do Norte 
autorizou as agências bancárias 
a voltarem ao seu funcionamen-

to pleno a partir do próximo dia 28. Por 
causa da pandemia, os bancos estavam 
funcionando em horário reduzido. Uma 
portaria deve ser publicada nesta sexta-
-feira 18 no Diário O� cial do Estado, re-
gulamentando as medidas necessárias 
para a retomada dos serviços.

O prazo dado pelo governo é volta-
do para que as instituições apliquem os 
protocolos e façam as adaptações ne-
cessárias ao retorno do funcionamento 
e atendimento ao público.

Esta nova etapa de reabertura dos 
serviços segue a condição de manuten-
ção da queda dos indicadores da pan-
demia no RN, como a taxa de transmis-

são do vírus e ocupação de leitos.
Para garantir a saúde de quem fre-

quenta os locais, as instituições terão 
que seguir uma série de regras. 

A portaria orienta que as institui-
ções devem dar prioridade ao aten-
dimento por meio de agendamento, 
reservando as duas horas � nais de 
funcionamento somente para quem 
agendar e, preferencialmente, que seja 
do grupo de risco. A lotação máxima 
dos locais deve ser de uma pessoa a ca-
da 5 m2, com marcações no piso para 
distanciamento de 1,5 m entre os clien-
tes, assim como um distanciamento de 
cadeiras e estações de trabalho.

Será permitida a entrada apenas 
para quem estiver usando máscara e 
após medição de temperatura.

PT ENFRENTA ELEIÇÃO DA 
QUAL PODERÁ SAIR NANICO 

MARCO AURÉLIO FREOU 
DECISÃO QUE ACHAVA EXCESSIVA

redacaoch@gmail.com
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O VÍRUS ESTAVA NO AR
O sistema de ar-condicionado 

do STF é um dos principais suspeitos 
da contaminação de autoridades 
pela Covid-19, durante a posse do 
ministro Luiz Fux. Os infectados 
relatam que não se aproximaram 
de pessoas, não tocaram em nada, 
usavam máscaras etc. O vírus estava 
no ar.

ANO NOVO JUDAICO
Luis Roberto Barroso, presidente 

do TSE, lembrou o ano novo de 5781, 
celebrado a partir desta sexta 18 na 
comunidade judaica. “Tempo de 
re� exão por um mundo melhor, com 
paz, respeito, justiça e alegria”.

GRANDE SUS
Todos reclamam do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que faz 32 
anos este mês, mas a verdade é 
que não “colapsou”, como se temia, 
durante a pandemia. Criado em 
1988, é um dos maiores sistemas 
públicos de saúde do mundo e 
atende a mais de 11 milhões de 
pessoas diariamente.

COMÉRCIO REATIVADO
Os ministros das Relações 

Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, 
e do Paraguai, Antonio Rivas, 
o� cializaram a reativação parcial 
do comércio nas cidades de Foz do 
Iguaçu (PR), Mundo Novo e Ponta 
Porã (MS).

MENOS ARROZ, MAIS BATATA
Enquanto o arroz bate 

recordes de preços durante a crise 
da pandemia do coronavírus, a 
cebola e a batata � caram mais 
baratas no último mês, segundo 
boletim da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

FUTEBOL FAZ SUCESSO
Segundo o SBT, a audiência com 

a estreia da Libertadores cresceu 
20%, em São Paulo. Em Porto Alegre, 
registrou o dobro da audiência do 
2º colocado. Em relação a semana 
passada, a audiência cresceu 282%.

DEMOROU DEMAIS
Relatório do Conselho de 

Direitos Humanos das Nações 
Unidas (ONU), divulgado ontem, 
acusa o ditador Nicolás Maduro 
de ter cometido crimes contra a 
humanidade na Venezuela. Ele é 
ditador há quase 8 anos.

A decisão do ministro Marco Aurélio, suspendendo o inquérito 
contra o presidente Jair Bolsonaro até que o plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) decida sobre como será seu depoimento, é 
coerente com o que o magistrado acha disso tudo. Para o experiente 
ministro, que já presidiu o STF, é preciso respeitar as prerrogativas 
do presidente da República, tanto quanto a � gura pessoal do atual 
ocupante do cargo.

PARECE PICUINHA
Marco Aurélio está entre os 

que acham uma humilhação 
desnecessária obrigar o 
presidente a depor na polícia. Fica 
parecendo picuinha.

SEGUINDO O RITO
Bolsonaro tem a opção de não 

ir ao depoimento, mas preferiu o 

caminho “amistoso”, natural, de 
recorrer da decisão do ministro 
Celso de Mello.

STF LEGISLADOR
O STF deve novamente 

exercer prerrogativas de 
Legislativo para suprir omissão 
legal sobre forma de depor de 
chefes de Poder investigado.

Pesquisas recentes indicam que o PT de Lula, que virou sinônimo de 
corrupção, tem chances reduzidas de conquistar prefeituras nas capitais, 
este ano. Seu desempenho tem mostrado trajetória declinante há oito anos, 

em eleições municipais. Elegeu 630 prefeitos em 2012, antes da Lava Jato e do 
impeachment de Dilma, e caiu para 256 em 2016. Queda de 60%. O partido 
já não administra qualquer das 100 maiores cidades do País e agora parece 
a caminho de um destino inexorável: virar nanico. Candidatos do PT não têm 
bom desempenho nas pesquisas nem mesmo nos estados que governa: Bahia, 
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. A melhor chance do PT em capital é com 
Marília Arraes, que aparece bem nas pesquisas no Recife, apesar do partido. Ela 
tem luz própria. A ex-prefeita Fortaleza Luzianne Lins está no páreo para voltar 
ao cargo, mas aparece empatada com Heitor Férrer (Solidariedade) em 2º lugar. 
A deputada Benedita da Silva se lançou candidata no Rio de Janeiro, mas por 
enquanto consegue um 3º lugar em alguns levantamentos.
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TRANSPORTE | Novos trajetos pegaram o natalense de surpresa. Entre as principais mudanças, linhas que 
saem da Zona Norte com destino à Zona Sul agora voltam ao ponto de origem na Avenida Bernardo Vieira

A Câmara Municipal de Natal 
decidiu convocar a secretária 
municipal de Mobilidade Ur-

bana, Elequicina Santos, para prestar 
esclarecimentos sobre as recentes 
mudanças nas linhas de ônibus que 
circulam na capital potiguar.

O requerimento aprovado pelo 
plenário foi proposto pelo vereador 
Maurício Gurgel (PV), mas outros 
parlamentares, como a vereadora 
Divaneide Basílio (PT), também re-
quisitaram a presença da secretária 
na Casa e protocolaram documentos 
semelhantes.

A expectativa é que os vereadores 
recebam a secretária na próxima se-
mana. A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) não respon-
deu se Elequicina Santos vai atender à 
convocação.

As mudanças nas linhas de ônibus 
começaram a valer na última segun-
da-feira 14. Atendendo a uma determi-
nação da Justiça, a STTU ordenou que 
as empresas de ônibus colocassem em 
circulação no mínimo 70% da frota. 
Até então, menos de 60% dos ônibus 
estavam nas ruas por causa do isola-
mento social provocado pela pande-
mia de Covid-19. No retorno, 11 linhas 
tiveram alterações no itinerário.

Os novos trajetos pegaram o nata-
lense de surpresa. Entre as principais 
mudanças, linhas que saem da Zona 
Norte com destino à Zona Sul agora 
voltam ao ponto de origem na Avenida 
Bernardo Vieira. Quem precisa chegar 
a regiões como Mirassol e Ponta Negra 
precisa fazer integração em até 1 hora 
– e usando o NatalCard.

Além de mexer nos itinerários, a 
STTU também decidiu extinguir algu-
mas linhas e unir outras. A comunica-

ção à população só foi feita na própria 
segunda-feira, e pela imprensa. “Essa 
não é a primeira vez que a STTU altera 
algum equipamento, sinalização ou 
trajeto das linhas do transporte públi-
co de Natal sem consultar o usuário, e 
isso causa revolta na população”, justi-
� ca o vereador Maurício Gurgel.

A vereadora Divaneide Basílio, que 
também propôs um requerimento 
para que a secretária fosse convocada, 
mas que não chegou a ir à votação, 
quer que Elequicina Santos apresente 
estudos que teriam, tecnicamente, 
embasado a decisão de modi� car as 
linhas.

“A população de Natal tem vivido 
dias extremamente difíceis em de-
corrência da redução das linhas de 
ônibus desde o início da pandemia e, 
agora, recebe com indignação a notí-
cia por parte do Executivo que, não só 
as linhas foram reduzidas, mas seus 

itinerários e nomenclaturas também 
foram modi� cados”, destacou Diva-
neide.

Em nota, a STTU explicou que 
as mudanças nas linhas de ônibus 
foram realizadas para adequar a 
frota de ônibus à determinação 
judicial que obriga a circulação 
de pelo menos 70% do sistema de 
transporte público municipal.

“Devido aos prejuízos cau-
sados ao sistema pela pandemia 
do novo coronavírus, que fez cair 
de 360 mil passageiros/dia (antes 
da pandemia) para cerca de 140 
mil passageiros/dia (atualmente), 
� cou acertada a circulação de 
70% da frota. Para tanto, a STTU 
promoveu a otimização em cerca 
de 10% das linhas do sistema ga-
rantindo o equilíbrio econômico, 
evitando passivo � nanceiro ao 
Município e buscando atender 
aos anseios da sociedade”, disse a 
pasta.

A secretaria não detalhou se 
as mudanças são de� nitivas ou 
apenas temporárias. “A STTU 
continua discutindo com as co-
munidades os ajustes propostos, 
buscando melhorar o rendimento 
do sistema, diminuir o tempo de 
espera e as longas viagens. Dian-
te disso, solicitou um período de 
testes para analisar melhor o com-
portamento com as alterações au-
torizadas”, complementou.

Secretária de Mobilidade, Elequicina Santos

Funcionária mede temperatura na Caixa

Câmara de Natal convoca secretária 
para explicar mudanças nos ônibus

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

BRUNO CONCHA

Governo do Estado autoriza 
reabertura das agências bancárias

FUNCIONAMENTO PLENO

STTU AFIRMA QUE 
ESTÁ ATENDENDO 
À DECISÃO DA JUSTIÇA
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ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

A primeira fase do novo concurso 
da Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte, que inclui a aplicação 

de provas objetivas, deve acontecer no 
início de 2021. A estimativa é da dele-
gada-geral, Ana Cláudia Saraiva, que 
confirmou nesta quinta-feira 17 que o 
edital com todas as regras do certame 
será publicado até o fim de outubro. A 
banca organizadora já está escolhida: 
será a Fundação Getúlio Vargas.

O concurso vai abrir 301 vagas. Serão 
230 oportunidades para agentes, 47 para 
delegados e 24 para escrivães. O concur-
so é um dos mais aguardados na área de 
segurança pública, já que a Polícia Civil 
tem um déficit de efetivo, segundo a de-
legada-geral, na casa dos 80%.

“O último concurso foi em 2008. 
Estamos há 12 anos sem concurso. 
Precisamos iniciar a recomposição do 
nosso efetivo”, afirmou Ana Cláudia 

Saraiva, em entrevista à Rádio Cidade. 
A delegada-geral enfatizou que 

ainda não é possível anunciar as datas 
com precisão porque, após a assinatu-

ra do contrato entre a Polícia Civil e a 
Fundação Getúlio Vargas, a banca or-
ganizada terá um prazo para aprontar 
as provas e para receber as inscrições.

No fim de outubro, quando o edi-
tal for lançado, é que as datas exatas 
serão informadas aos candidatos. Ela 

ressaltou também que, após a assi-
natura do contrato, a organização do 

concurso passa a ser de responsabili-
dade da banca.

 FASES DO CONCURSO
O concurso da Polícia Civil terá três 

fases. A primeira, prevista para o início 
do ano que vem, é a aplicação de provas 
objetivas, de conhecimentos. Depois, 
haverá os testes físico e psicotécnico e 
o curso de formação para os novos in-
tegrantes da corporação. Só depois de 
todo esse processo é que os novos agen-
tes, escrivães e delegados serão nome-
ados pela governadora Fátima Bezerra.

A delegada-geral informou, ainda, 
que, além dos 301 primeiros coloca-
dos, outros candidatos serão convo-
cados para fazer o curso de formação. 
Esses candidatos formarão o cadastro-
-reserva. A quantidade dos que serão 
chamados, entretanto, ainda não está 
definida.

Polícia Civil: Provas devem
ser aplicadas no início de 2021
CALENDÁRIO | De acordo com delegada-geral, concurso terá três fases. Primeira, prevista para o início do ano que vem, é a aplicação de provas objetivas, de conhecimentos. Depois, 
haverá os testes físico e psicotécnico e o curso de formação para os novos integrantes da corporação. Só depois é que os novos agentes, escrivães e delegados serão nomeados

Delegada-geral da Polícia Civil do RN, Ana Cláudia Saraiva, prometeu edital para outubro

AS VAGAS

230 agentes

47 delegados

24 escrivães
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O ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério 
Marinho, inspecionou nesta 

quinta-feira 17 obras de empreendi-
mentos habitacionais em Parnamirim, 
na Região Metropolitana de Natal.

A comitiva, que contou também 
com a presença de integrantes da 
Caixa Econômica Federal e do depu-
tado Benes Leocádio (Republicanos), 
coordenador da bancada potiguar no 
Congresso, conheceu o Residencial 
Irmã Dulce, no bairro de Santa Tereza.

O Irmã Dulce compõe o programa 
Minha Casa Minha Vida (que está sendo 
transformado em Casa Verde e Amare-
la), do Governo Federal, gerenciado pela 
pasta do Desenvolvimento Regional.

“Esse empreendimento teve início 
ainda em 2012. Foi paralisado e depois 
retomado. O compromisso do Gover-
no Federal é que façamos todo o esfor-
ço para que as obras que se encontram 
paralisadas sejam retomadas, afinal, 
as pessoas precisam muito das suas 
moradias”, disse Rogério Marinho.

Durante a visita, o ministro afir-
mou ainda que as obras de outro em-
preendimento na cidade, o Ilhas do 
Caribe, no bairro Liberdade, que estão 
paralisadas, devem ser retomadas em 
breve. Rogério Marinho disse já ter 
propostas de retomada e que espera 
autorizar o reinício dos serviços ainda 
em 2020.

“Estamos prestes a implementar 

o programa Casa Verde e Amarela, 
no qual as prefeituras terão um papel 
fundamental na operacionalização, 
permitindo que mais de 1 milhão de 
famílias possam adquirir seus imóveis, 
atacando o déficit habitacional e os 
problemas de regularização fundiária”, 
concluiu.

De acordo com o ministro, a en-
trega do Irmã Dulce, que tem ao todo 
256 apartamentos, está prevista para 
acontecer no fim do ano. Atualmente, 
está em andamento o processo de for-
mação dos dossiês das famílias benefi-
ciadas, de responsabilidade da Prefei-
tura de Parnamirim, para o posterior 

envio à Caixa Econômica Federal, 
culminando com a entrega das chaves 
das unidades habitacionais.

Os secretários municipais Jacó Já-
come (Assistência, Habitação e Regu-
larização Fundiária), sua adjunta Kátia 
Soares, e Marcondes Pinheiro (Segu-
rança Pública) acompanharam a visita.

O presidente da Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP), Jonas Do-
nizette (PSB), afirmou nesta 

quinta-feira 17 que os gestores muni-
cipais decidiram apoiar uma proposta 
de simplificação de impostos na refor-
ma tributária para não abrirem mão 
do Imposto Sobre Serviços (ISS).

A simplificação, que deve apenas 
mudar como o imposto será cobrado, 
seria uma proposta diferente das pro-
postas feitas por Câmara e Senado, de 
fusão de certos tributos municipais, 
estaduais e federais.

A proposta apoiada pela FNP é cha-
mada de Simplifica Já. Segundo Vitor 
Puppi, presidente da Associação Bra-
sileira das Secretarias de Finanças das 
Capitais (Abrasf), a ideia é a criação de 
um ISS com um padrão nacional, com 
uma única legislação para o imposto.

“Em vez das 27 legislações, das 
milhares de resoluções, decretos, re-

gulamentos do ICMS, nós teríamos 
uma legislação nacional. Também 
uma legislação nacional do ISS para 
os milhares de municípios --teríamos 
apenas uma lei”.

Puppi disse que a proposição visa 
também uma desoneração parcial da 
folha de pagamentos.

Em audiência pública da comissão 
mista que analisa as propostas da Câ-
mara e do Senado, Donizette (SP), que 
também é prefeito de Campinas, disse 
que a maioria dos prefeitos da FNP 
não sente firmeza na proposta de um 
fundo de compensação para as perdas 
das cidades na reforma tributária. Por 
isso, a decisão da frente foi apoiar o 
Simplifica Já.

A ideia do fundo é discutida como 
forma de compensação por eventuais 
perdas de estados e municípios com a 
fusão de impostos discutida pelos par-
lamentares.

Rogério promete entrega de 
residencial até o fim do ano
PARNAMIRIM | Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que previsão é que Residencial Irmã Dulce, em Parnamirim, seja 
entregue ainda em 2020. Outro empreendimento na cidade, o Ilhas do Caribe deve ter obras retomadas ainda este ano, de acordo com Rogério

Secretário de Habitação, Jacó Jácome; ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional); e deputado Benes Leocádio durante visita

Prefeito de Campinas, Jonas Donizete, falou pela Frente Nacional de Prefeitos

ANA AMARAL / PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Prefeitos preferem 
simplificação do ISS

REFORMA TRIBUTÁRIA

EDUCAÇÃO

NEGÓCIOS

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, afirmou nesta 
quinta-feira 17 que o corte 
de quase R$ 1,6 bilhão que 
atingiu a pasta aconteceu por 
falta de execução de “gestores 
anteriores”.

O titular do MEC não citou 
o antecessor Abraham Wein-
traub e afirmou que tentou 
explicar que a pasta estava 
sob gestão diferente, mas não 
conseguiu reverter o corte. Ele 
disse que a equipe econômica 
notou um volume de dinheiro 
sem destinação específica que 
seria dedicado à pasta e decidiu 
remanejá-lo para outros fins.

“Os gestores anteriores 
não empenharam e executa-
ram os valores. E o povo lá da 
Economia, que quer econo-
mizar de todo o jeito, viram 
que havia lá um valor consi-
derável, praticamente parado, 
no segundo semestre. E eles 
simplesmente estenderam a 
mão e mudaram essa rubrica 
e tiraram da gente. Então, foi 
isso o que aconteceu.”

Ribeiro assumiu o MEC 
em julho, após a demissão de 
Weintraub do comando da 
pasta. Ao participar de uma 
reunião da comissão mista do 
Congresso que acompanha as 
ações do governo em relação 
à pandemia da Covid-19, o mi-
nistro foi cobrado sobre o corte 
de verbas do ministério.

O fechamento de empre-
sas no Brasil entre maio e 
agosto caiu 17,1% sobre igual 
período do ano passado, com 
encerramento de 331.569 
negócios, informou o Mi-
nistério da Economia nesta 
quinta-feira 17.

Na comparação com os 
primeiros quatro meses deste 
ano, houve recuo de 6,6% no 
fechamento das empresas.

Em boletim, a pasta co-
mandada pelo ministro Paulo 
Guedes avaliou que o movi-
mento denota que “o empre-
endedor tem aguardado a 
retomada econômica antes de 
tomar qualquer decisão preci-
pitada em relação ao encerra-
mento de suas atividades”.

MINISTRO
CULPA GESTORES 
ANTERIORES POR 
CORTE DE VERBAS

FECHAMENTO DE 
EMPRESAS CAI 
17,1% NO BRASIL
DE MAIO A AGOSTO
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.216.990/0001-89, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA a concessão da Licença de Operação nº 2020-148874/TEC/LO-0035, com validade até 
08/09/2026, para uma empresa que realiza Transporte de Resíduos Perigosos, localizada a Rod Quarto 
Anel Viário, 2346, Pedras, Fortaleza/CE, CEP: 60.874-401.

FRANCISCO GUILHERME DE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Li-
cença de Instalação – LI para a instalação de uma Subestação com potência de 140 MVA, localizada em 
terrenos do Parque Eólico Acauã III na Zona Rural do município de São Vicente/ RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CERAMICA BARRO VERMELHO LTDA-ME, CNPJ: 03.390.463/0001-03, torna público que está 
recebeu ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação de Licença de Simplificada -RLS 2020-148390/TEC/RLS-0014, para indústria cerâmica 
para fabricação de telhas, tijolos e lajotas, no município de Ipanguaçu-RN

CERAMICA BARRO VERMELHO LTDA-ME 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO - Nº 2020-153544/TEC/LA-0023
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Alte-
ração LA Nº 2020-153544/TEC/LA-0023, com prazo de validade até 29/10/2020, em favor do empreen-
dimento Extração mineral de Saibro (Piçarro) com incremento do volume de extração de 18.750,00 m³/
mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 837.068,57 m E; 9.354.732,72 m 
N – Sítio Carrapateira, zona rural de Ruy Barbosa/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor Superintendente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO Nº 2020-153525/TEC/LA-0024
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Alte-
ração LA Nº 2020-153525/TEC/LA-0024, com prazo de validade até 10/09/2021, em favor do empreen-
dimento Extração mineral de Saibro (Piçarro) com incremento do volume de extração de 24.633,00 m³/
mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 25M): 176.186,00 m E; 9.369.067,00 m 
N, Datum SIRGAS 2000 – Fazenda Laginha, zona rural de Bento Fernandes/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor Superintendente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ENERBRASIL-ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL S.A., CNPJ nº 04.569.050/0001-45, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação para a Subestação Rio do Fogo 34,5/69kV, 
localizada na zona rural do município de Rio do Fogo/RN.

Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretora

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
 
ESTRELA DO NORTE LTDA. CNPJ - 04.475.382/0002-41, torna público que recebeu do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação – LRO, com prazo de validade até 26/08/2022, em favor do 
empreendimento ESTRELA DO NORTE, localizado na Rua Francisco das Chagas, 282, Abolição I, 
Município de Mossoró/RN.

Miguel Luiz Henz
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Felipe Ciriaco Trindade, CPF nº 059.707.404-62, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Sim-
plificada, para um Extrativismo Mineral (Areia e Saibro), localizada na Fazenda Monte Alegre, S/N, 
Zona Rural, Afonso Bezerra/RN.

Felipe Ciriaco Trindade
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FLOR E OLIVEIRA LTDA, CNPJ 12.689.295/0002-15, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO - Licença de 
Operação para transporte de cargas perigosas, localizada na Av Governador Tarcísio de Vasconce-
los Maia, 1450 – Candelária - Natal/RN.

Wellberson F de Oliveira
Sócio

PANDEMIA | Apenas em setembro, o número de mortes chega a 68 no Rio Grande do Norte, contra os 202 
registrados no mesmo período de agosto. Brasil soma 134.935 de óbitos pela doença desde março passado

O Rio Grande do Norte segue 
com processo de desacele-
ração dos casos de Covid-19. 

Com os três novos registros de óbitos 
nesta quinta-feira 17, segundo dados 
da Secretaria Estadual de Saúde Pu-
blica (Sesap), o número de potiguares 
mortos em decorrência pelo novo co-
ronavírus chega a 2.333 casos desde o 
início da pandemia.

Apenas em setembro, o número de 
mortes chega a 68 no Rio Grande do 
Norte. No mesmo período de agosto, 
até o dia 17, foram 202 potiguares mor-
tes – o que representa uma redução 
total de 66,34%.

Nas últimas 24 horas, ainda de 
acordo com a Sesap, foram registrados 
389 novos casos da doença. Com isso, 
o números contágios sobe para 66.322 
no Rio Grande do Norte desde o início 
da pandemia.

Além disso, a taxa de ocupação 
dos leitos críticos de pacientes com 
a Covid-19 é de 38% até desta quinta-
-feira 17. O índice é um dos mais baixos 
desde o início da pandemia no estado. 
Os dados são do Regula RN, o Sistema 
de Regulação do Acesso à Assistência 
em Saúde do estado do Rio Grande do 
Norte.

O sistema também apontava, até 
o meio-dia, que há dois pacientes na 

fila à espera de um leito crítico, outros 
cinco pessoas aguardam transferên-
cia para um leito clínico e oito estão 
aguardando transporte para serem 
removidas. 

Atualmente, 246 pessoas estão in-
ternadas em leitos críticos e clínicos, 
confirmados ou suspeitos com a do-
ença.

Já o Brasil registrou 829 novas 
mortes por covid-19 nas últimas 24 
horas, segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde. Com isso, chega a 

134.935 o número total de óbitos pela 
doença registrados no País.

Foram contabilizados 36.303 
novos casos de covid-19 da quarta-
-feira para a quinta-feira, elevando o 
número de registros da doença para 
4.455.386.

Deste total, 3.753.082 (84,2%) re-
presentam os que já se recuperaram, 
segundo o ministério da Saúde, e 
567.369 (12,7%) os em acompanha-
mento. Existem ainda 2.396 mortes em 
investigação.

Atualmente, 246 pessoas estão internadas em leitos críticos e clínicos no Rio Grande do Norte

RN tem redução de 66% nas mortes 
de Covid-19 em relação a agosto

A obesidade é um fator de risco 
para o agravamento da Co-
vid-19 e morte pela doença tão 

importante quanto ser idoso. Cientis-
tas brasileiros revelam que as pessoas 
obesas  correm mais perigo, indepen-
detemente da idade, sexo, etnia ou 
comorbidades, como hipertensão, do-
ença cardíaca, pulmonar ou diabetes.

Pessoas com sobrepeso também 
têm risco aumentado, pois o perigo 
cresce com o aumento quilos. Indiví-
duos acima do peso têm algum grau 
de inflamação e podem apresentar 
deficiências imunológicas, afirma Sil-
via Sales-Peres, professora da Univer-
sidade de São Paulo (USP) em Bauru 
e coordenadora de uma revisão siste-
mática sobre o impacto da obesidade 
sobre a Covid-19.

Apoiado pela Fapesp, o estudo do 
grupo coordenado por Silvia Sales-
-Peres foi publicado na revista Obesity 
Research & Clinical Practice e analisou 
dados de nove pesquisas com 6.577 
pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 
em China, França, Espanha, Itália e 
Estados Unidos. O estudo mostrou que 
9,4% dos obesos internados em UTI 
morreram.

Em outra pesquisa, a Epicovid-
19-BR, que mapeia a epidemiologia 
do coronavírus no Brasil, os dados 
mostram desaceleração da pandemia 
no país. A quarta etapa nacional da 
pesquisa estima que a proporção de 
pessoas com anticorpos para a Co-
vid-19 diminuiu de 3,8% em junho para 
os 1,4% de agosto.

A proporção de indivíduos que 

testaram positivo na última fase do 
EPICOVID-19 – 1,4% - representa, 
portanto, o percentual de pessoas 
que tiveram infecções relativamente 
recentes. “Muitas pessoas que foram 
infectadas há mais tempo passaram 
a apresentar resultados negativos no 
levantamento atual”, complementa o 
epidemiologista Pedro Hallal, coorde-
nador da pesquisa.

Pessoas obesas podem apresentar deficiências imunológicas, aponta estudo da USP

Obesidade é fator de risco tão grave 
quanto ser idoso, revela estudo

SAÚDE

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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ANDERNSON BARBOSA

Além de principal corredor hote-
leiro da capital potiguar, a Via 
Costeira de Natal também está 

se tornando uma das rotas mais arrisca-
das para turistas e residentes que trafe-
gam entre as zonas Leste e Sul da cida-
de. De janeiro a agosto deste ano, mais 
de 30 acidentes foram registrados na 
avenida Senador Dinarte Mariz, nome 
oficial da via. Porém, as perspectivas de 
melhorias no local não são muito boas, 
pois ainda não há prazos definidos para 
a volta dos redutores de velocidade nem 
da recuperação da sinalização. Faz 10 
anos que os radares foram desligados e 
retirados da avenida.

A Via Costeira foi notícia na mídia 
tradicional e seu nome repercutiu bas-
tante nas redes sociais no início desta 
semana após uma série de batidas, 
derrapagens e capotamentos. Por sor-
te ninguém se machucou gravemente. 

ÁREA DE RISCO PARA MOTORISTAS, VIA COSTEIRA 
CONTINUA SEM CONTROLE DE VELOCIDADE
PERIGO | De janeiro a agosto deste 
ano, mais de 30 acidentes foram 
registrados na avenida Senador 
Dinarte Mariz, nome oficial da 
via. Contudo, as perspectivas de 
melhorias para o local não são 
muito boas, pois ainda não há 
prazos definidos para a volta dos 
redutores de velocidade nem da 
recuperação da sinalização

Via Costeira foi duplicada durante a gestão da então governadora Wilma de Faria em 2010

Faz 10 anos que os radares 
eletrônicos foram desligados e 
retirados da avenida Avenida Senador Dinarte Mariz, mais conhecida como Via Costeira, é uma via expressa litorânea de aproximadamente 10 km de extensão

Reinstalação de redares tem processo concluído, mas pandemia atrasa abertura de licitação

A Via Costeira

Além de ouvir o DER, o Agora 
RN também procurou o Depar-
tamento Estadual de Trânsito do 
RN (Detran). O órgão informou 
que “o processo que trata da ins-
talação da fiscalização eletrônica 
nas rodovias estaduais se encontra 
com todo o Termo de Referência 

concluído, apontando quais os 
equipamentos que devem ser uti-
lizados, quantidade de pontos de 
fiscalização e o levantamento téc-
nico das rodovias que vão receber 
os radares”. Porém, tudo continua 
sem data para execução em razão 
da pandemia do novo coronavírus.

“A fase seguinte do processo é 
a abertura da licitação para con-
tratação da empresa responsável 
pela instalação e monitoramento 
dos pontos de fiscalização. A cele-
ridade do processo de licitação foi 
comprometida devido o período 
de pandemia, porém é uma das 

Óleo espalhado na pista (que ninguém 
sabe de onde veio) fez vários veículos 
ficarem sem controle. Pelo menos dois 
carros bateram em bordas de calçadas 
e em defensas de metal e terminaram 
com os pneus para o alto. Sustos e pre-
juízos imensos.

A equipe do Agora RN percorreu 
os 10 quilômetros da Via Costeira a 
70 quilômetros por hora, velocidade 
máxima permitida no local, e cons-
tatou que o asfalto não apresenta 
problemas. A exceção é a sinalização, 
que requer reparos. Ou seja, a falta de 
redutores de velocidade e da fiscaliza-
ção eletrônica, aliada à imprudência 
dos motoristas, são a razão maior pa-
ra tantos acidentes.

O Agora RN conversou com o 
diretor do Departamento de Estradas 
de Rodagens do Rio Grande do Norte 
(DER-RN) sobre a situação da aveni-
da. De acordo com Manoel Marques 
Dantas, quanto ao estado de conser-
vação das pistas, não há muito o que 
ser feito. “O pavimento está de regular 
para bom. Já a questão da sinalização 
e dos redutores de velocidade, aí é com 
o Detran”, disse ele.  A única melhoria 
que o DER deve fazer este ano ao longo 

da Via Costeira, ainda de acordo com 
Manoel Marques, é a substituição ou 
recuperação das defensas de metal que 
estão danificadas. “Devemos começar 
logo este trabalho, principalmente na 
área próxima do hotel Pirâmide, onde 
as defensas estão mais prejudicadas”, 
afirmou. O custo do serviço, que deve 
ficar pronto até o fim de 2020, deve ser 
de aproximadamente R$ 40 mil, ainda 
segundo o diretor do DER.

UTOPIA
Sobre outros serviços ou melho-

ras que a Via Costeira pode receber, 
Manoel Marques citou alguns que 
ele considera mais que um desejo. 
“É uma utopia. Meu sonho é poder 
construir uma ciclovia do lado das 
dunas, de ponta a ponta da Via Cos-
teira, até emendar com outra ciclovia 
na Avenida Engenheiro Roberto Frei-
re, em Ponta Negra. Mas, isso é algo 
que os ambientalistas não deixam. 
Não deixam eu entrar sequer cinco 
metros para dentro da área das du-
nas”, afirmou.

“E ainda tenho o desejo de poder-
mos colocar defensas em toda a exten-
são da Via Costeira. Isso é algo, inclusi-

ve, que poderíamos fazer também em 
toda a Rota do Sol. Não me importa se 
vai ficar feio, o que importa é salvar vi-
das”, destacou.

“Mas, tanto para a ciclovia como 
para a instalação de defensas em toda 
a avenida, precisamos também dimi-
nuir o número de postes. E isso só é 
possível passando todo o cabeamento 
e fios da área por baixo da terra. Além 
de melhorar o paisagismo da região, 
ajudaria as empresas a diminuir o cus-
to de manutenção. Todos sabemos que 
a maresia na Via Costeira é um proble-
ma e tanto”, acrescentou.

REALIDADE
Além do serviço de recuperação 

das defensas – como são chamadas 
as estruturas de ferro horizontais que 
impedem que os veículos passem por 
cima de áreas de ribanceira e curvas 
mais acentuadas ou trechos sinuosos 
– o diretor do DER disse que pretende 
acionar a Cosern para que ela coloque 
defensas ao redor dos postes, o que não 
existe atualmente. “Não quero proteger 
os postes. Meu pensamento é proteger 
a vida, os motoristas”, ressaltou Mano-
el Marques.

A Avenida Senador Dinarte Mariz, 
mais conhecida como Via Costeira, é 
uma via expressa litorânea de aproxima-
damente 10 km de extensão, que faz a li-
gação entre as zonas Sul e Leste de Natal.

Fica entre o Oceano Atlântico e as 
dunas do Parque das Dunas. O lado da 
praia é tomado por hotéis e alguns res-
taurantes. Do outro lado fica o Parque 
das Dunas – uma ampla área verde 
preservada pelo Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente 

De janeiro a agosto de 2019: 50
De janeiro a agosto de 2020: 31

ACIDENTES NA VIA COSTEIRA

FONTE: CPRE/RN; SETOR DE ESTATÍSTICA, DETRAN/RN.
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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.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

ÁREA DE RISCO PARA MOTORISTAS, VIA COSTEIRA 
CONTINUA SEM CONTROLE DE VELOCIDADE

 Segundo o CPRE, duas pessoas morreram este ano vítimas de acidentes na Via Costeira

Avenida Senador Dinarte Mariz, mais conhecida como Via Costeira, é uma via expressa litorânea de aproximadamente 10 km de extensão

Reinstalação de redares tem processo concluído, mas pandemia atrasa abertura de licitação

A Via Costeira

prioridades da gestão do Detran”, 
complementou o órgão.

O Detran ainda ressaltou que 
as primeiras vias que deverão rece-
ber a fiscalização eletrônica serão a 
Via Costeira e as avenidas João Me-
deiros Filho, Engenheiro Roberto 
Freire e Omar O’Grady.

ACIDENTES
O Departamento Estadual de 

Trânsito também falou de aciden-
tes. Disse que, por intermédio do 
Comando de Policiamento Rodo-
viário Estadual (CPRE), “o Detran 
vem intensificando a fiscalização 

presencial do policiamento, o que 
já mostra uma redução de aciden-
tes, a exemplo do que vem sendo 
registrado na Via Costeira, com 
38% menos acidentes comparando 
o primeiro semestre de 2020 com 
2019”. Duas pessoas morreram este 
ano vítimas de acidentes na via.

(Idema).
As bases para a construção da Via 

Costeira foram iniciadas no governo de 
Cortez Pereira (1971-1975). Passada a 
gestão de Tarcísio Maia (1975-1979), a 
obra foi finalmente efetivada no governo 
de Lavoisier Maia (1979-1983). A inaugu-
ração, no entanto, aconteceu somente 
em 1985, já no governo de José Agripino. 
Em 2009, a Via Costeira foi duplicada 
pela então governadora Wilma de Faria, 
sendo a obra inaugurada em 2010.

De janeiro a agosto de 2019: 50
De janeiro a agosto de 2020: 31

ACIDENTES NA VIA COSTEIRA

FONTE: CPRE/RN; SETOR DE ESTATÍSTICA, DETRAN/RN.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 025/2020

Pregão Presencial N.º 025/2020 - Menor Preço Global - Serviço de Consultoria em Software de 
Gestão Escolar. Data - 01/10/2020 as 08:30 horas (horário local). Maiores informações através do 
e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 17/10/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. RENNAN OLIVEIRA LEONE, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n° 6192283 – BAL. CAMBO, 
inscrito sob o CPF/MF n° 065.998.019-35, residente e domiciliado na Rua Mingote Serafim, n° 214, Apto 102, Pioneiros, 
Balneário Camboriú – SC, CEP: 88331025, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.23.09.2618.0000.7 e sequencial número 1.003362.9, CEP: 59.178-000. 
limitando-se: ao Norte, do P1 ao P2, com o Sr. Rogerio Stein Achar, com 17,25m; ao Leste, do P2 ao P3, com a Rua do 
Sol, com 19,00m, do ponto P3 ao P4 com 77,20, com Maria da Guia Lourenço dos Santos, Roselma Lourenço dos Santos, 
Clarice Lourenço dos Santos, totalizando um limite leste com 96,20m; Ao Sul, do P4 ao P5, com a Rua Curio, com 30,50m; 
Ao Oeste, do P5 ao P1 com Cicero Barbosa, com 80,50m.            Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 125.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Rogerio Stein Achar, a Sra. Maria da Guia Lourenço 
dos Santos, a Sra. Clarice Lourenço dos Santos, a Sra. Roselma Lourenço dos Santos, o Sr. Cicero Barbosa, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e 
o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 18.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 
 
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

8ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 5º Andar, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
PROCESSO N.º 0856069-63.2016.8.20.5001 [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]  AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO 
DO RIO GRANDE DO NORTE - SICOOB RIO GRANDE DO NORTE                           RÉU: MARCONI BORGES DA SILVA  
 
FINALIDADE: Citação de , MARCONI BORGES DA SILVA CPF: 202.163.194- 04, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste edital 
(VINTE DIAS), com a primeira publicação, nos termos da petição inicial, cuja cópia se encontra nesta secretaria, no endereço 
supra, à disposição da interessada. 
Documentos associados ao processo: 

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor 
(art. 344, do CPC).  

Natal, 20 de maio de 2020. 
ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA 

Juíza de Direito (Assinado digitalmente)   
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EDUCAÇÃO | Prefeito Álvaro Dias definiu que a retomada das atividades nas faculdades privadas em Natal 
está condicionada ao cumprimento de biossegurança para proteger os alunos, docentes e funcionários

A Prefeitura de Natal permitiu 
a volta de atividades de aulas 
práticas e os estágios para os 

alunos dos cursos da área da saúde e 
de direito das instituições privadas de 
ensino superior da capital potiguar a 
partir do dia 5 de outubro

A decisão foi anunciada pelo pre-
feito Álvaro Dias em reunião ocorrida 
nesta quinta-feira 17, no Palácio Felipe 
Camarão, sede da prefeitura munici-
pal, com os representantes da Univer-
sidade Potiguar  (UnP),  Estácio de Sá, 
Maurício de Nassau, UniRN e Facex.

As instituições de ensino a� rma-
ram que a retomada é essencial para 
a formação dos pro� ssionais das áreas 
de direito e dos cursos de saúde. Os 
cursos das duas áreas de conhecimen-
tos exigem o cumprimento de uma de-
terminada carga horária em estágios 
para a conclusão dos cursos.

A retomada das atividades está 
condicionada ao cumprimento de 
biossegurança para proteger alunos, 
docentes e funcionários. As institui-

ções também devem manter a opção 
de aulas remotas para aqueles que não 
optarem pelo retorno ao modo presen-
cial.

O prefeito Álvaro Dias solicitou, 
ainda, que as entidades delimitassem 
o número de estudantes que irão par-

ticipas das atividades educacionais. 
O objetivo é permitir que a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana (ST-
TU) aumente a oferta de veículos do 
sistema de transporte público da capi-
tal potiguar para absorver o aumento 
da demanda.

Prefeito de Natal se reuniu com representantes de faculdades privadas da capital potiguar 

Aulas práticas para as faculdades 
privadas voltam dia 5 de outubro

O investimento em ensino públi-
co de qualidade como forma de 
bene� ciar a sociedade é uma 

iniciativa que dá frutos, de acordo com 
estudo divulgado nesta quinta-feira 17 
por pesquisadores da Universidade de 
São Paulo (USP), da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) e da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp). O 
que se destaca é que as verbas aplica-
das na formação de alunos de gradua-
ção das três instituições retornam na 
forma de produtividade pro� ssional, 
com valor 14,5% maior.

Para demonstrar os resultados, no 
artigo As três grandes universidades 
públicas paulistas valem o que cus-
tam?, os pesquisadores Carlos Azzoni, 
Moisés Vassallo e Eduardo Haddad es-
tabeleceram um comparativo salarial. 
Isso se explica porque, na economia, o 
nível de produtividade pode ser medi-
do pela remuneração. 

A conclusão foi de que, somados, 
os orçamentos das instituições tota-
lizavam R$ 10,98 bilhões, enquanto a 
produtividade dos egressos equivalia a 
R$ 12,57 bilhões, em 2018. 

Descobriu-se que, naquele ano, 
os estudantes de graduação da USP, 
Unicamp e Unesp apresentaram uma 
produtividade 62% maior do que tra-
balhadores que obtiveram o diploma 
universitário por outras instituições de 
ensino do país. 

O estudo destaca, ainda, que egres-

sos das três universidades paulistas 
atingem uma produtividade 24% supe-
rior à média de todos os trabalhadores 
e de 30% acima do conjunto de traba-
lhadores do setor privado. 

Cada egresso das três universida-
des teve um acréscimo de produtivi-
dade anual médio de R$ 27,8 mil em 
relação aos demais trabalhadores com 
nível superior.

A cada ano, 16 mil alunos con-
cluem a graduação nas três universi-
dades, número considerado na conta 
dos autores do estudo. Outra variante 
do cálculo é o tempo de carreira pro-
� ssional. Nesse caso, os pesquisadores 
de� niram como parâmetro a duração 

média de 40 anos.
Na pesquisa, extraem-se números 

da Relação Anual de Informações So-
ciais (Rais), de 2018, produzida pelo 
agora extinto Ministério do Trabalho, 
para tratar do mercado de trabalho 
formal. A Rais abrange empregados ce-
letistas e servidores da administração 
pública direta ou indireta. 

A análise contemplou o salário dos 
138 mil formados pela USP, Unicamp 
e Unesp, no período de 2005 a 2015, 
que constam na Rais. A partir disso, os 
pesquisadores relacionaram tais dados 
aos de 13 milhões de pro� ssionais com 
nível superior universitário formados 
em outras instituições do país.

Cada egresso da universidade teve acréscimo de produtividade anual médio de R$ 27,8 mil

Investimento no ensino superior gera 
recursos à sociedade, aponta estudo

AVALIAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ALEX RÉGIS
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. MARIE CHRISTINE ANDREE MASSABO, francesa, casada com o Sr. Jacques Leclercq sob o 
regime da separação de bens, ela professora aposentada, nascida aos 02/03/1950, com o Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE sob o n° V457001-R, e do CPF sob o n° 015.139.374-56, e ele, aposentado, Belga, nascido aos 
26/08/1958, com o CPF/MF sob o n° 015.139.364-84 e RNE sob o n° G173918-C, residentes e domiciliados na Rua das 
Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso 
Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional 
no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 1.243,85m² (mil, duzentos e quarenta e três metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel com 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.024.02.0768.0000.3 e 
sequencial número 1.005358.1, CEP: 59.178-000. Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 44,84m, com o Sr. 
Ricardo Silveira de Araújo e com o Sr. Renato Montalban;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 28,55m, com a pousada Jack 
e Jill;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 61,77m, com a Sra. Nadjane Almeida dos Santos e o Sr. Miguel Bernard Gage;- e, 
ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 1,69m, do ponto P5 ao P6 com 14,70m e do ponto P6 ao P1 com 7,14m com a Rua das 
Pedrinhas, totalizando 24,00m de limite Oeste.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
56.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Ricardo Silveira de Araujo, a Sra. Francineide Alves 
Canela, a Pousada Jack e Jill, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 18.09.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

JORGE MOTTA DA ROCHA, CPF: 791.182.594-72, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplifi cada-LS, para Carcinicultura, com Área de produção de 9,57, localizado 
na Fazenda Ilha, Estrada do Currais, S/N, Zona Rural, Nísia Floresta/RN.

JORGE MOTTA DA ROCHA
ARRENDATÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (RLO)

LITORAL NORTE COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.644.707/0001-24, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação do Trans. de cargas perigosas (combustíveis 
líquidos), com cap. total de armazenamento 25 toneladas, localizado na Rua Trevo de Genipabu, 
anexo B1 – Genipabu – município de Extremoz/RN.

Vera Lucia Macedo Mosseline
Socia Diretora

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

R DA SILVA LIMA – LAVA JATO SANTA RITA, CNPJ: 21.039.832/0001-91, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Operação - LO para a atividade de Serviço de lavagem, lubrifi cação e 
polimento de veículos automotores, sem troca de óleo, localizado sito a Rodovia BR-101 nº 9575, 
Taborda, São José de Mipibu/RN, CEP: 59.162-000.

JOSÉ WEDSON COSTA LIMA
Engenheiro Civil – CREA/RN: 2115632850

Representante Legal

POBREZA | Novo estudo produzido pelo IBGE mostra que a falta de alimentos é algo presente na rotina diária 
para 81 mil domicílios no Rio Grande do Norte, o  que corresponde hoje a 7,6% das residências do Estado

O Rio Grande do Norte tem 282 
mil potiguares que convivem 
diariamente com a fome. Es-

ta é a parcela da população que está 
incluída na situação de insegurança 
alimentar grave, quando há algum ti-
po de privação severa no consumo de 
alimentos, segundo dados publicados 
nesta quinta-feira 17 pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE).

Segundo a Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares Contínua (POF), a fome 
é uma situação presente na rotina diá-
ria de 81 mil domicílios no Rio Grande 
do Norte. O número corresponde 7,6% 
das residências potiguares. Em 2013, 
no último levantamento do tipo, eram 
53 mil domicílios nessa situação, ou 
seja, um aumento de 52% ao longo do 
período.

Com relação a este tipo situação 
de insegurança alimentar, a média 
do Brasil (4,6%) é inferior à média do 
Nordeste (7,1%). A região Norte tem a 
maior proporção de domicílios com 
esse problema (10,2%). Já o Estado do 
Amazonas é a unidade da federação 
com maior índice: 14,2%.

Além disso, o Rio Grande do Nor-
te tem 54,7% dos domicílios vivendo 
algum tipo situação de insegurança 
alimentar. O índice potiguar para al-
gum tipo de insegurança alimentar 
é o terceiro maior do Nordeste, atrás 
apenas do Maranhão (66%) e Alagoas 
(56%). É o sétimo pior desempenho de 

todo o País.
A forma mais leve de insegurança 

alimentar é quando aparece preocu-
pação com acesso aos alimentos no 
futuro e a qualidade da alimentação já 
está comprometida. Nesse contexto, os 
moradores assumem estratégias para 
manter uma quantidade mínima de 
alimentos disponíveis.

No Brasil, à medida que aumentam 
os níveis de severidade da insegurança 
alimentar, a participação percentual 
das despesas com alimentação tam-
bém vai crescendo. Nos domicílios 
com insegurança grave, esse percentu-
al era de 23,4%.

Ainda de acordo com o IBGE, as 
despesas com a alimentação represen-

tavam 14,2% da despesa total e 17,5% 
das despesas de consumo das famílias 
do país. A pesquisa agora aponta que 
a maioria dos gastos entre os grupos 
de alimentos diminui à medida que 
aumentam os níveis de insegurança 
alimentar. 

O gasto médio mensal familiar com 
carnes, vísceras e pescados em domicí-
lios em situação de segurança alimen-
tar, por exemplo, foi de R$94,98, ao 
passo que essa despesa foi de R$65,12 
entre as famílias em que há privação 
mais severa de consumo de alimentos.
Por outro lado, o gasto com alimentos 
mais básicos, como arroz, feijão, aves e 
ovos é maior entre o grupo de insegu-
rança alimentar grave. 

RN tem 54,7% dos domicílios vivendo algum tipo situação de insegurança alimentar

Número de potiguares em situação 
de fome aumentou 52% em 2020

O Projeto de Lei 4534/20 inclui 
o ovo como item essencial do 
grupo de alimentos que com-

põem a cesta básica. O texto altera o 
Decreto-Lei 399/38, que estabelece que 
a parcela do salário mínimo destinada 
a gastos com alimentação não pode ser 
menor ao custo da Cesta Básica Na-
cional. O projeto está sendo analisado 
pela Câmara dos Deputados.

O autor do projeto, deputado Je-
rônimo Goergen (PP-RS), argumenta 
que o ovo é quase um polivitamínico 
natural, considerando a presença em 
sua composição de boas quantidades 
das vitaminas A, D, E e do complexo B.

“Isso signi� ca que, de uma forma 
geral, é um bom antioxidante, evitan-
do o envelhecimento precoce e o de-
senvolvimento de doenças crônicas, 
como câncer”, diz Goergen. “A inclusão 
do ovo, alimento rico em proteína, 
vitaminas e minerais, é necessária e 
fundamental, pois ele atende as neces-
sidades nutricionais das crianças, ado-
lescentes, adultos e idosos”, completa.

Projeto inclui ovo como item 
essencial da cesta básica

ALIMENTAÇÃO 
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SUA IDEIA, NOSSA MELHOR IMPRESSÃO.
MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUA EMPRESA. 
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CUSTO | Secretaria Estadual de Educação e Cultura segue com repasse financeiro por horas sumplementares 
aos docentes da rede pública de ensino que atuam em escolas de tempo integral e de formação profissional 

A Secretaria Estadual de Educa-
ção e Cultura (Seec) vai seguir 
com o pagamento de horas-ex-

tras para 659 professores da rede públi-
ca apesar de as aulas estarem suspen-
sas desde 18 de março.

O Agora RN mostrou no último 
sábado 12 que os professores seguem 
recebendo a gratificação mensal. No 
entanto, as escolas estão com as portas 
fechadas há cinco meses. 

Vale lembrar que as aulas presen-
ciais da rede pública só serão reto-
madas em 2021. Em 8 de setembro, a 
governadora do Estado, Fátima Bezer-
ra (PT), disse que em 2020 “as escolas 
darão continuidade às atividades 
não-presenciais, intensificando aulas 
online por plataformas digitais”.

Segundo a pasta, os professores re-
cebem as horas suplementares porque 
excedem a carga horária da rede pú-
blica estadual. Os docentes lecionam 
nas escolas de tempo integral e, por 
isso, têm uma jornada de atividades 
ampliada. 

Os profissionais, segundo a Seec, 
estão incluídos no Programa de Fo-
mento às Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral, do Ministério da Edu-
cação.

A secretaria de Educação diz que 
os recursos para o pagamento dos 659 
professores é proveniente deste pro-
grama federal. Por mês, o valor médio 
é de R$ 400 mil. Com isso, durante todo 
o período de suspensão das atividades 
escolares – iniciado em 17 de março –, 
o custo com as horas-extras já supera 
os R$ 2 milhões.

“Como a jornada de atividades do 
ensino em tempo integral é maior, os 
professores têm as horas que traba-
lham a mais gratificadas. Esse disposi-
tivo financeiro é pago com recursos do 
fomento ao ensino médio em tempo 
integral, com recursos federais, e trata-
-se de uma ferramenta de pagamento 
do trabalho realizado, conforme preco-
niza o Decreto Estadual Nº 26.867, de 
17 de maio de 2017 e o Parecer da Pro-
curadoria Geral do Estado Nº 19/2017”, 
detalhou a Seec.

Ainda de acordo com a Seec, os 
professores contemplados com as 

horas-extras atuam em diversas ati-
vidades pedagógicas não presenciais, 
por meio das tecnologias de ensino a 
distância (EAD).

A pasta ressalta, ainda, que os 
659 docentes atuam em atividades 
de apoio psicológico e emocional aos 
estudantes e suas famílias por meio 
de reuniões virtuais com a presença 
de profissionais através de parcerias 
firmadas com diversas instituições 
privadas e públicas, entre outras ãções.

A Seec diz que a carga horária dos 
profissionais é exercida de segunda a 
sexta feira, das 7h30 às 17h, totalizando 
45 horas semanais. O valor médio pago 
de carga de horas suplementares aos 
profissionais é de R$ 605.

As atividades pedagógicas estão 
sendo desenvolvidas de forma remota 
a partir das diversas plataformas e re-
cursos digitais, bem como as equipes 
gestoras das escolas estaduais de tem-
po integral e os centros de educação 
profissional.

“Estão presencialmente nas ins-
tituições de ensino para atender as 
necessidades da comunidade escolar 
de acordo com os protocolos de bios-
segurança e contextos de cada espaço 
escolar. Esses profissionais adéquam 
sua carga horária de acordo com as 
atividades e necessidades dos alunos”, 
ressaltou a Seec.

O trabalho exercido por estes 
profissionais, de acordo com a Seec, é 

fiscalizado pela Subcoordenadoria do 
Ensino Médio (SUEM), por meio da 
Equipe de Implantação do Ensino Mé-
dio Integral e da Subcoordenadoria da 
Educação Profissional (SUEP). 

“Durante todo o período de distan-
ciamento social, a pasta tem monitora-
do as atividades desenvolvidas de for-
ma remota nas instituições de Ensino 
Médio Integral por meio de diversas 
ferramentas”, explicou a pasta.

Apesar das explicações da Secre-
taria de Educação, o Ministério do Pú-
blico do Rio Grande do Norte (MPRN) 
vai instaurar de notícia de fato para 
analisar o caso dos 659 professores da 
rede estadual de educação que estão 
recebendo horas-extras.

Segundo apurou o Agora RN, O 
MPRN informou que a 58ª e a 78ª Pro-
motoria de Justiça vão instaurar notí-
cia de fato para averiguar a situação do 
pagamento de horas-extras.  

De acordo o Conselho Nacional do 
Ministério Público, a notícia de fato é 
não é uma investigação. O procedi-
mento serve para a coleta de dados e 
informações relacionados com o ob-
jeto em análise. A notícia de fato será 
apreciada no prazo de 30 dias, e pror-
rogável por até 90 dias. Nesse período, o 
membro do Ministério Público poderá 
colher informações preliminares para 
deliberar sobre a instauração do proce-
dimento próprio, como um inquérito 
civil.

Por mês, o valor médio com o pagamento de horas-extras é de R$ 400 mil para a Seec

Seec vai manter pagamento de 
horas-extras dos 659 professores

O ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, afirmou ao Ministério 
da Economia que pode ter 

que interromper aulas em 29 institu-
tos federais por causa de um corte de 
R$ 1,57 bilhão no orçamento da pasta 
deste ano. A tesourada, ainda em dis-
cussão no governo, também afetaria 
programas que são bandeiras da ges-
tão de Jair Bolsonaro, como a imple-
mentação de escolas cívico-militares 
e a alfabetização infantil.

O alerta de Ribeiro está registra-
do em ofícios enviados ao Ministério 
da Economia. O ministro atribuiu o 
pedido de bloqueio dos recursos à 
Secretaria de Governo, comandada 
por Luiz Eduardo Ramos, articulador 
político do Palácio do Planalto. Técni-
cos da Economia, no entanto, já ha-
viam comunicado os ministérios que 
haveria remanejamento de recursos 
para atender o Pró-Brasil. Após a 
pressão de ministros e do Congresso 
Nacional, o governo deve destinar R$ 
6,5 bilhões do Orçamento para obras 
públicas.

No caso do MEC, Ribeiro aponta 
“risco de imagem” ao governo, pois al-
guns institutos federais têm retoma-
do atividades, ainda que remotamen-
te, após promessa do governo federal 
de apoiar estudantes de baixa renda 
ao fornecer equipamentos e internet. 
A paralisação afetaria 175 mil alunos. 
Ao pedir para barrar o bloqueio do 
orçamento, a Educação argumenta 
que já enviou mais de R$ 66 milhões 
a 40 institutos e escolas técnicas para 
ações de “desenvolvimento e moder-
nização” destas instituições. Segundo 
nota técnica da pasta, haveria “pre-
juízos incalculáveis a formação dos 
alunos”, pois o recurso já está sen-
do executado. “O que significa que 
eventual cancelamento acarretará a 
quebra de contratos junto a fornece-
dores e prestadores de serviços, além 
da possível interrupção dos cursos.”

O maior cancelamento de orça-
mento seria feito em ações de “apoio 
ao desenvolvimento da educação 
básica”, o que inclui o programa de 
ensino médio em tempo integral, as 
escolas cívico-militares e ações em 
unidades de ensino em todo o País. A 
verba disponível nesta área cairia de 
R$ 1,27 bilhão para R$ 260 milhões, 

informou o MEC à Economia. O mi-
nistro também alerta para redução 
dos recursos disponíveis ao atendi-
mento contra a covid-19.

A Secretaria de Governo nega o 
pedido de bloqueio de orçamento 
do MEC. A assessoria do ministro 
Ramos afirma que nem sequer po-
de se intrometer na elaboração do 
orçamento. Procurado, o MEC não 
quis dar mais detalhes sobre a previ-
são de redução da sua verba, apenas 
confirmou que pediu para reverter o 
bloqueio.

Ministro Milton Ribeiro

Corte de verba ameaça parar 
29 institutos federais, diz MEC

Estudantes fazem 
protesto contra 
reitor temporário
do IFRN

CUSTO

Alunos do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio Grande do Norte 
(IFRN) iniciaram nesta quinta-
-feira protesto em frente à sede 
da reitoria da instituição, na Zo-
na Sul de Natal, contra a gestão 
do reitor pró-tempore no institu-
to, Josué Moreira de Oliveira.

O reitor interino foi nome-
ado para o cargo - em abril pas-
sado - sem ter participado da 
consulta pública à comunidade 
acadêmica. É a segunda grande 
manifestação contra o reitor do 
IFRN ao longo das últimas sema-
nas. No dia 11 de agosto, em ato 
semelhante, houve conflito entre 
alunos e a Polícia Militar.
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O trabalho de 50 artistas nor-
te-rio-grandenses selecio-
nados pelo edital do Projeto 

Poti-Cultural 2020, do Sesc RN, será 
exibido em setembro de maneira 
online. Entre 229 inscrições, as pro-
postas escolhidas serão disponibili-
zadas ao público gratuitamente em 
formato digital nos canais oficias de 
comunicação da entidade. 

A programação denominada 
“Reverberando Poti” começou no 
último dia 10 com apresentação 
“Valéria Oliveira e o Samba”. 

A iniciativa surgiu ao longo da 
pandemia da Covid-19, com 
objetivo de minimizar os efeitos 
negativos da doença no mercado, 
impulsionar a produção artística 
e colaborar para o desenvolvi-
mento do segmento, além de levar 
conteúdo e bem-estar social por 
meio da internet. 

“Foi mais uma ação com resul-
tados positivos. Primeiro, valorizar 
o trabalho do artista local, abrindo 
as portas para os mais variados 
estilos. Segundo, levar conteúdo 

artístico-cultural para a sociedade e 
de maneira acessível”, afirmou o di-
retor regional do Sesc RN, Fernando 
Virgilio.

Cada artista teve a opção de 
inscrever uma proposta e rece-
berá um valor de R$ 1 mil, sob a 
condição de ser residente no RN 
e ter mais de 18 anos. Ao todo, as 
categorias incluem: artes cênicas 
(teatro, dança e circo); audiovisual, 
música, literatura, arte educação e 
patrimônio cultural, como também 
ações formativas.

REVERBERANDO 
POTI
EVENTO VIRTUAL | Programação 
de atividades culturais realizadas 
por artistas locais segue no 
formato digital até o fim de 
setembro 

Galeria de arte virtual 
Duas exposições de artistas 

locais foram contempladas pelo Sesc 
RN para exibições na galeria virtual. 
Até o fim do ano, outras mostras 
estarão à disposição do público, com 
acesso gratuito na sessão de cultura 
do site sescrn.com.br.

A exposição “Nação Zambera-
catu”, de Pedro Feitoza, permanece 
no espaço online até 21 de outubro, 
reunindo fotografias produzidas en-
tre 2017 e 2020 de diversas apresen-
tações públicas do grupo de mesmo 
nome. O artista utilizou imagens em 
cor e preto e branco produzidas nas 

três principais apresentações 
anuais; Batuque para a Rai-
nha do Mar, Cortejo Abrindo 
Caminhos e Coroação da 
Rainha.

A partir da próxima ter-
ça-feira 22, será a vez do trabalho 
da artista Thayná Almeida, com as 
“Frases de Busão”, que transformou 
em arte alguns observações dentro 
do transporte público. A mostra ain-
da faz a reflexão sobre os aspectos 
sociais e como a mulher é retratada 
nestes ambientes. 

A galeria do Sesc Cidade Alta é 

uma 
das principais 
ferramentas de fomento da cultura 
potiguar. Criada em 2015, já expôs 
mais de 30 projetos, atingindo quase 
18 mil pessoas. Em 2020, por causa 
da pandemia da Covid-19, apresen-
tou a nova proposta com exposições 
virtuais.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

DOMINGO (20) 
15h – Coco no Pé: “Só não pode quem não se greia” – com 

Coco no Pé Natal – Classificação Livre – Youtube 

QUINTA-FEIRA (24)
12h – Rabeca Alforriada de Fabião das Queimadas – com Caio 

Padilha – Classificação Livre – YouTube e Spotify 

DOMINGO (27) 
10h – Abay na Sua Casa: Um encontro com a cultura popular – 

com Abayomi Natal – Classificação Livre – Youtube 

SEGUNDA-FEIRA (28) 
15h – Memória Discográfica Potiguar – com Abner Moabe – 

Classificação Livre – Youtube 
19h – Regional Choro da Terra Toca o Choro Potiguar – com 

Regional Choro da Terra – Classificação Livre – Youtube 

TERÇA-FEIRA (29) 
12h – Podcast Prêmio Hangar de Música – com Marcelo Veni – 

Classificação Livre – Spotify e Youtube 
19h – Nosso Fole, Nossa Música – com Bruno Cirino – Classifi-

cação Livre – Youtube 

QUARTA-FEIRA (30)
15h – Sempre Aprendendo: Musicalidade na Capoeira Angola 

– com Wallace Santos da Comunidade Capoeira Angola – Classifi-
cação Livre – Youtube 

19h – Uma Casa Brasileira – Laryssa Costa e Daniel Ribeiro – 
Classificação Livre - Youtube

ATRAÇÃO
Laryssa Costa e 

Daniel Ribeiro  se 
apresentam no

dia 30 com projeto 
“Uma Casa 
Brasileira”



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

RAPADURA É DOCE... 
Em vários municípios do 

Estado, o PT da governadora 
Fátima Bezerra chega dividido 
e sem qualquer chance de fazer 
bonito nas urnas em novembro 
próximo. Ceará-Mirim é um 
exemplo disso.  

...MAS NÃO É MOLE 
Por lá, a direção local do 

partido foi atropelada pelas 
articulações da “antessala” da 
governadora, que empurrou 
goela abaixo um acordo com 
o ex-prefeito Antônio Peixoto, 
articulado pelo deputado João 
Maia (PL) e pelo cunhado dele 
Jaime Calado (Pros). 

TEM MAIS 
A petista Isaura Brandão foi 

indicada vice na chapa da ex-
primeira dama Ozeni Peixoto (PL), 
que substitui o marido, � cha suja 
no TCU, a contragosto do PT local, 
que desejava apoiar o vereador 
Ronaldo Venâncio (PSDB), que 
tem o apoio do deputado Ezequiel 
Ferreira de Souza.  

CENÁRIO 
O prefeito Júlio César (PSD), 

por sua vez, cozinhou na panela 
de pressão, até minutos antes 
do início de sua convenção, a 
indicação do ex-adversário Marcílio 
Dantas para a vaga de vice, 
contrariando grupos importantes 
de seu palanque. Que prometeram 
dar o troco na hora certa.   

DOIS LADOS DA MOEDA 
A crise é grande, mas nem 

tudo está perdido. Ainda tem gente 
chorando as perdas, é bem verdade, 
mas outros estão faturando alto 
vendendo lenços para quem está 
aos prantos.  

NEM TUDO ESTÁ PERDIDO 
O resultado do leilão virtual 

de bens penhorados pelo TRT-RN, 
por exemplo, surpreendeu pelo 
interesse de 120 participantes e 
pelo apurado: R$ 1.851.371,50. Bem 
mais do que a soma dos dois anos 
anteriores. Ainda existe muito 
dinheiro guardado debaixo do 
colchão… 

VACINA 
O deputado estadual Vivaldo 

Costa (PSD) celebrou, na quarta-
feira 16, a ampliação do número 
de voluntários para a testagem da 
vacina de Oxford e a inclusão de 
Natal nas cidades autorizadas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).  

IDOSOS TESTANDO 
Na Assembleia Legislativa, 

o parlamentar, que também é 
médico, ressaltou a inclusão de 
idosos nessa fase 3 da testagem, 
que em vez de cinco mil vacinará 
dez mil voluntários. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Estadão: “Bolsonaro 

ignora queimadas e 
desmatamento e diz que o 
Brasil está de ‘parabéns’ na 
questão ambiental: ‘É o País 
que mais preserva o meio 
ambiente’”. 

>> Atenta ao desmonte 
de órgãos de fiscalização 
ambiental e aos ataques 

período da ditadura militar. 
>> Ela explicou que a 

ideia espalhada pelo governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
de que uma conspiração 
internacional estaria por 
trás das críticas contra o 
desmatamento e queimadas é 
uma estratégia antiga, ainda na 
década de 1990. 

por parte do governo federal 
direcionados à pesquisa e 
entidades que defendem uma 
exploração sustentável da 
Amazônia, a antropóloga e 
socióloga Andréa Zhouri disse 
ao UOL que vê semelhanças 
entre o momento atual e o 

Recebido em ninho tucano: O deputado 
federal Benes Leocádio, do Republicamos, 
fez uma visita dia desses aos dois principais 
nomes do PSDB no RN, Ezequiel Ferreira, 
presidente da ALRN, e o prefeito de Natal e 
candidato à reeleição Álvaro Dias
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OTIMISTA 
Vivaldo tem sido um grande 

entusiasta da vacina que 
imunizará a população mundial 
contra o coronavírus. “Uma alegria 
generalizada, uma satisfação 
generalizada com a testagem da 
vacina de Oxford em Natal. O 
coração se enche de esperanças”, 
comemorou. 

MUDANÇA 
Depois de especulações 

de que o PSC poderia coligar 
com o PV, o que signi� caria o 
� m da candidatura majoritária 
do partido, nesta quarta-feira 
o deputado estadual Coronel 
Azevedo foi con� rmado como o 
candidato a prefeito de Natal nas 
eleições deste ano. O nome para 
vice-prefeito é o do policial civil 
Erick Guerra, conhecido como 
“Erick, o Caçador”.  

AGLOMERADOS 
Da jornalista Vera Magalhães: 

“Posse do Fux já superou 
casamento da irmã da Gabriela 
Pugliesi, torneio do Djokovic e 
festa em Ibiza como o evento 
de difusão da covid-19 do ano, 
confere?”. 

CARA DE PAU 
Diante de um Pantanal em 

chamas – a maior destruição 
na região desde que ela medida 
-, o presidente Jair Bolsonaro 
ousou a� rmar na maior cara 
lavada que o Brasil é o país que 
“mais preserva o meio ambiente”. 
Falar o que quer é fácil, não 
é mesmo? Agora, apresentar 
dados, números, informações que 
desmintam a realidade é mais 
difícil... 

REMODELADO 
Uma das mais tradicionais 

redes de loja do RN, OBorrachão 
está investindo em um novo 
conceito de loja com a reforma da 
sua unidade localizada na avenida 
Jaguarari, em Natal. O espaço está 
sendo totalmente remodelado. 
“A reforma foi pensada sob a 
ótica do cliente, em como ele 
poderia se sentir bem”, destaca a 
diretora comercial e de marketing 
de OBorrachão, Raíssa Diniz. 
A previsão é que a reforma seja 
concluída no mês de dezembro. 

Bethânia Medeiros, farmacêutica 
potiguar radicada em Santos, 
descansa da correria e busca 
inspiração para novas criações de 
produtos de beleza
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CRUZADAS

É chegada a hora de os artistas e músicos voltarem a trabalhar
Na televisão, assim como em 

outros tantos setores, a vidinha 
vai voltando ao normal. Não ainda 
ao que foi no passado, mas aos 
poucos retomando as gravações 
de novelas ou apresentação de 
programas.

Claro que ainda será necessário 
um tempo para retornar à antiga 
normalidade, mas percebe-se que 
já está sendo possível administrar 
melhor essa situação toda.

Esforços e boa vontade, 
percebe-se, nunca faltaram para 
isso.

Assim como se deseja e 
também se entenda como 
necessário que artistas e músicos, 
com a mesma responsabilidade 
e segurança, tenham o direito de 
voltar a trabalhar.

Por que não? São pessoas 
que há mais de seis meses foram 
obrigadas a suspender as suas 

atividades, a maioria delas 
encontrando sérias di� culdades 
para sobreviver.

Se as estações do Metrô 
podem � car lotadas e já foi 
decidido que até as eleições serão 
realizadas em novembro, será que 
não é hora de também dar maior 
atenção a essas categorias?

(Deborah Secco, Vitória Strada 
e Juliana Paiva voltaram a gravar 
“Salve-se Quem Puder”

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 Paulo Autuori, técnico do 

Botafogo, é o entrevistado do 
“Grande Círculo”, neste sábado, 

23h30, no SporTV...  ... 
Apresentação do Milton Leite, 

com as participações de Maurício 
Noriega e PVC.  Direção da Rede 
TV! está meio assim com a IMG, 
ainda por causa das licitações da 
Libertadores e Sul-Americana... 
 ... Há um enorme ressentimento 

com a falta de delicadeza e 
informações mais claras sobre as 

decisões que foram tomadas...  ... 
Uma situação bem desagradável. 
 Benedito Ruy Barbosa não 

sabe se a Globo vai aceitar, mas 
pretende dar palpites no elenco da 
nova “Pantanal”.  Se tudo correr 
como se espera, a teledramaturgia 
da Globo pretende voltar com as 
gravações de todas as novelas em 
novembro...  ... Já existe até uma 

aposta forte no melhor dos cenários. 
 Claudete Troiano e a Rede TV!. 

Ofi cialmente, nada fechado...
 ... Mas caminha para sair 

negócio.

MAURÍCIO FIDALGO

RETA FINAL
A Record exibe nesta 
sexta-feira o décimo 
episódio do reality “Top 
Chef”, comandado por 
Felipe Bronze, Ailin 
Aleixo e Emmanuel 
Baisoleil.
Final marcada para o dia 
2 de outubro.

CAUTELA
Após tantos incidentes, para 

alguns setores da Band virou 
questão de honra colocar Mariana 
Godoy no ar, quase quatro meses 
depois da sua contratação. Até certo 
ponto, entende-se, mas é necessário 
observar alguns cuidados. Não pode 
ser de qualquer jeito.

E OUTRA
Para todos os efeitos, esse novo 

programa da Mariana é anunciado 
como talk-show. Será que é o ideal? 
Talk-show, com exibição só uma vez 
por semana, funciona? A questão 
do hábito não precisa mais ser 
considerada? “Melhor Agora”, título 
da atração, tem estreia marcada para 
segunda-feira.

FALTA DE ATENÇÃO
No intervalo de Bolivar e 

Palmeiras, estreia do SBT no 
futebol, passaram os lances de 
Grêmio e Universidad, também da 
Libertadores. 

Tudo certo. Só que alguém teve a 
façanha de cortar da narração do Luiz 
Alano os nomes dos autores dos gols.

E TUDO BEM
Estreia é estreia. Em uma 

casa, SBT, com investidas 
pontuais no campo esportivo, 
o trabalho apresentado foi dos 
mais corretos.

Injusto até, neste primeiro 
momento, querer medir o resultado, 
usando números da audiência. Não é 
por aí. São muitos os fatores em jogo.

 E O PATO?
Até funcionários do próprio 

SBT � caram na expectativa de 
uma aparição de Alexandre Pato 
como comentarista no jogo da 
“Libertadores”, quarta-feira.

Mas, o� cialmente, nunca foi 
feito convite para o ex-SPFC. Alguém 
“inventou”. Aliás, até queria saber: 
quem será que inventou?  

NA TV
Já a minissérie “Hebe”, em cartaz 

nas noites de quinta-feira da Globo, 
terá seu último capítulo exibido em 1º 
de outubro.

A faixa será ocupada pelo “� e 
Voice Brasil”, mas não imediatamente. 
O reality só começa no dia 15.

HORÓSCOPO

A semana deve começar sem muitas novidades. Sol e 
Mercúrio abastecem sua energia para encarar o trabalho 
e dar conta dos seus afazeres sem grande difi culdade. 
Busque o apoio dos amigos para o que precisar, mas 
evite depender demais deles.

Trabalho e família devem dividir a sua atenção hoje. Com 
Plutão na Casa 4, você vai querer resolver as pendências 
domésticas o quanto antes. O astro se opõe a Vênus na 
Casa 10, que aumenta a sua preocupação com a carreira 
e o sucesso. 

A Lua está no ponto mais alto do seu Horóscopo e, ainda 
que não faça aspecto com ninguém hoje, dará incentivo 
sufi ciente para você investir no trabalho e batalhar pelo 
seu reconhecimento na profi ssão. Sol e Mercúrio trocam 
likes no seu paraíso astral.

A Lua na Casa 4 sugere que assuntos de casa e família 
devem ocupar você durante boa parte do dia. Quem 
trabalha em casa ou com serviços domésticos terá um 
início de semana bem produtivo. Sol e Mercúrio na Casa 
das Associações vão estimular as parcerias.

Família e carreira devem disputar a sua atenção neste 
início de semana. Procure dividir melhor a sua atenção 
para não ter que lidar com cobranças. Netuno retrógrado 
e em oposição com Mercúrio avisa que nem tudo será 
como você planejou.

A Lua na Casa 3 vai facilitar a sua comunicação com 
outras pessoas. No trabalho, procure participar mais dos 
debates, pois você terá boas opiniões para dar e usará os 
argumentos certos para convencê-las. Também será mais 
fácil negociar, pechinchar e fazer acordos.

Câncer, a segundona não está para amadores, viu, 
minha fi lha? Vênus treta com Plutão e alerta que você 
deve ter cuidado com disputas e rivalidades no trabalho. 
É melhor não dar mole para a concorrência e usar todos 
os seus talentos para se destacar no que faz. 

A Lua brilha no seu signo e incentiva você a mostrar 
os seus talentos e sua força. Além disso, a fada sensata 
Vênus segue o rolê na sua Casa 6 e anuncia uma fase 
de boas oportunidades no trabalho. Você também estará 
mais prestativx e terá prazer em auxiliar os colegas.

Plutão e Netuno podem causar algumas instabilidades 
na sua rotina. Aceita que dói menos, minha fi lha. Neste 
caso, o melhor é se adaptar às mudanças sem tanto 
sofrimento e controlar o estresse para não prejudicar 
a sua saúde. 

A semana pode começar meio parada e caberá a você 
dar mais ritmo às coisas. A Lua segue o baile na sua Casa 
2 favorece as fi nanças, então, atenção ao que acontece 
à sua volta para identifi car novas formas de ganhar 
dinheiro. 

Você vai encarar o trabalho com o compromisso e a 
dedicação de sempre. A Lua na Casa 6 indica que não 
terá moleza no serviço, mas com Sol e Mercúrio no seu 
signo, você usará todos os seus talentos para contornar 
obstáculos e dar conta do recado sem grande difi culdade.

Eita, Peixes, a Lua está que nem encosto na sua Casa 12 
e pode causar preguiça e desânimo, mas é segunda-feira, 
a semana só está começando, por isso, trate de reagir e 
encarar os desafi os com fé e coragem. Vários astros vão 
favorecer as parcerias, então, una-se aos colegas.

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)
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O técnico Tite vai anunciar, nesta 
sexta-feira, a lista dos jogado-
res convocados para integrar a 

seleção brasileira nos dois primeiros 
jogos válidos pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo do Catar-2022, contra 
Bolívia e Peru, respectivamente nos 
dias 9 e 13 de outubro, em São Paulo 
(Neo Química Arena) e em Lima.

Por causa da pandemia da co-
vid-19, a convocação terá uma cerimô-
nia diferente. Os nomes dos jogadores 
convocados serão publicados no site 
da CBF, às 12h30. Tite e sua comissão 
técnica vão responder perguntas en-
viadas por jornalistas a partir das 15h, 
ao vivo, na CBF TV.

A última entrevista de Tite foi em 
março, quando houve a convocação 
para os jogos das Eliminatórias que 
foram adiados.

A Fifa informou à Conmebol, 

após reunião nesta quinta-feira, que 
os países europeus abriram mão de 
exigir quarentena dos jogadores que 
voltarem de viagens à América do Sul. 
O único problema continua a ser os 
jogadores que atuam na China.

O retrospecto dos confrontos é 
muito favorável à seleção brasileira. 
Contra os bolivianos, são 21 vitórias, 
quatro empates e apenas cinco derro-
tas, com 99 gols marcados e 25 sofridos. 

Diante dos peruanos, são 32 vitó-
rias, nove empates e também cinco 
derrotas, com 91 gols a favor e 31 con-
tra.

As dez seleções da América do Sul 
vão se enfrentar em duelos de ida e 
volta. Após 18 rodadas, as quatro pri-
meiras se classificam para o Mundial 
e a quinta disputa uma vaga na repes-
cagem, contra rival ainda a ser definido 
pela FIFA.

BRASIL SEGUE EM 3º NO RANKING 
DA FIFA

A Fifa divulgou a primeira atuali-
zação de seu ranking desde o início da 
pandemia, quando o futebol foi para-
lisado. As competições começaram a 
ser retomadas aos poucos a partir de 
maio e as seleções, principalmente as 
europeias, voltaram a entrar em cam-
po neste mês. 

Assim, a Bélgica segue na lideran-
ça, seguida pela França e pelo Brasil.
Depois de seis meses de interrupção 
das competições e dos jogos inter-
nacionais devido à pandemia da co-
vid-19, as 55 partidas realizadas em 
setembro entre seleções europeias, 
além do amistoso entre Usbequistão e 
Casaquistão (vitória dos usbeques por 
2 a 1), produziu efeito no ranking e cau-
sou mudanças no Top 10.

Tite convoca seleção 
nesta sexta para os 
dois primeiros jogos 
das Eliminatórias

COPA 2022 | Técnico da seleção 
brasileira vai anunciar a lista dos 
jogadores convocados para os 
dois primeiros jogos válidos pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo 
do Catar, contra Bolívia e Peru, 
respectivamente

RANKING DA FIFA:

1.º - Bélgica - 1.773 pontos

2.º - França - 1.744

3.º - Brasil - 1.712

4.º - Inglaterra - 1.664

5.º - Portugal - 1.653

6.º - Uruguai - 1.645

7.º - Espanha - 1.642

8.º - Croácia - 1.628

9.º - Argentina - 1.623

10.º - Colômbia - 1.622

A pandemia do novo coronavírus 
afetou de vez agora um dos seg-
mentos mais importantes para 

o funcionamento dos clubes brasileiros. 
A atual janela de transferências do meio 
de ano deixou de ser um período mo-
vimentado de saídas de jogadores dos 
clubes da Série A do Campeonato Bra-
sileiro rumo ao exterior. Entre junho e o 
início de setembro deste ano, as equipes 
nacionais embolsaram 25% menos com 
negociações do que conseguiram no 
mesmo período do ano passado.

Segundo o site Transfermarkt, es-
pecializado em monitorar negociações 
de atletas, a janela correspondente ao 
atual verão europeu tem sido muito tí-
mida, para a tristeza dos brasileiros. Ao 
todo, os times da Série A embolsaram 
em 2020 cerca de R$ 713 milhões com 
as transferências de 44 atletas rumo ao 
exterior nos três últimos meses. No ano 
passado, o dinheiro movimentado foi 
de R$ 945 milhões com as saídas de 76 
jogadores.

O impacto disso nos times do Brasil 
é enorme. Um estudo recente feito pela 

consultoria E&Y mostrou que em 2019, 
os clubes brasileiros da Série A tiveram 
27% das receitas dependentes exclusi-
vamente do lucro feito com a saída de 
jogadores. Nos orçamentos dos times 
nacionais, somente as cotas de televisão 
correspondem uma fatia maior, corres-
pondente a 38% dos recursos recebidos.

“O cenário é preocupante. O futebol 
brasileiro vive uma situação caótica 
na parte financeira. A possibilidade de 
receitas diminuiu drasticamente”, resu-
miu o diretor de futebol do Atlético-MG, 
Alexandre Mattos. Fora não conseguir 
vender atletas como era esperado, os 
clubes não têm receita de bilheteria 
porque precisam jogar com os portões 
fechados e passaram por perdas de pa-
trocinadores.

Com experiência de 15 anos na 
profissão, Mattos disse que o principal 
problema da queda nas transferências 
é não concretizar vendas de atletas 
que geralmente estão pouco cotados. 
“A possibilidade de se vender algum 
titular sempre existe. Mas geralmente 
você precisa negociar jogadores pouco 

utilizados para se poder completar um 
projeto, atingir uma meta. Com a pan-
demia isso ficou inviável”, explicou.

Para um dos empresários mais 
atuantes do mercado, Marcelo Roba-
linho, a pandemia não mexeu apenas 
com as finanças dos clubes estrangei-
ros, mas atrapalhou até a dinâmica de 
como as operações são feitas. “Quando 
um time europeu vai fazer uma con-
tratação importante, envia ao Brasil 
vários observadores para ver partidas 
presencialmente e até conversar com 
o jogador, para ver como ele age, qual 
é o comportamento dele e se vale fazer 
o investimento. Mas sem poder viajar, 
fica difícil”, disse o agente, que tem 20 
anos de atuação.

Segundo outro empresário do ra-
mo, Giuliano Bertolucci, o volume de 
vendas do Brasil para o exterior só deve 
se normalizar daqui dois anos. “Os joga-
dores que se destacam nas competições 
já estão no radar dos grandes clubes, 
porém serão negócios pontuais para 
aquelas equipes com muita necessida-
de do atleta específico”, afirmou. Atacante Evertom,ex-jogador do Grêmio, custou 20 milhões de euros ao Benfica de Portugal

Receita dos clubes com venda de jogadores cai 25% em 2020 
PREJUÍZO


