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ECONOMIA. 6 | Com a pandemia da Covid-19 em queda, setor reage no Rio Grande do Norte. Nos últimos três meses,
segundo a Secretaria de Turismo, malha aérea que opera no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante mais que dobrou

Turismo volta a decolar

ELE E AS TELAS
REPRODUÇÃO

CULTURA. 13 | Caicoense de 20 anos, Gabriel Fernandes encontrou nas colagens 
manuais uma forma de se expressar artisticamente e de superar a ansiedade

Jovem usa colagens como 
terapia e mergulha na arte

PANDEMIA. 8 E 9 | Taxa de desocupação atingiu 17% em agosto, segundo dados da PNAD Covid. Índice está 
acima da média nacional. Pesquisa também mostra que mais de 50% recebe algum tipo de auxílio emergencial

Desemprego
sobe e atinge
235 mil no RN, 
afirma IBGE

Assembleia do RN 
começa hoje a votar 
Reforma da Previdência

Após Dia da Visibilidade 
Lésbica, Albert sugere 
dia para heterossexuais

Deputado sugere título 
de Cidadão Potiguar
ao “Véio da Havan”

1º TURNO. 3 | Governo e deputados 
fecharam acordo para alterar o texto. 
Presidente da Casa, Ezequiel Ferreira 
(foto), confirmou votação para hoje

POLÊMICA. 6 | Um dia após governadora 
sancionar lei para lésbicas, deputado 
estadual propôs “visibilidade” a orientação 
sexual que, para ele, é “pouco lembrada”

HOMENAGEM. 2 | Nélter Queiroz (MDB) 
destacou que empresário Luciano 
Hang anunciou investimentos para o 
RN que vão gerar empregos

EDUARDO MAIA / ALRN

 ALEX VIANA

Após Dia da Visibilidade 

dia para heterossexuais
Um dia após governadora 

sancionar lei para lésbicas, deputado 
estadual propôs “visibilidade” a orientação 
sexual que, para ele, é “pouco lembrada”
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INFRAMÉRICA / REPRODUÇÃO

Após cobrança de artistas, 
Prefeitura discute volta 
gradativa de shows com 
público em Natal

Fátima envia para a 
Assembleia projeto
para instituir eleição
direta para reitor da Uern

EVENTOS. 7 | Associação dos Promotores 
de Eventos procurou a gestão municipal 
e apresentou protocolos que atendem a 
uma volta progressiva das atividades e 
garantem, segundo eles, segurança

EDUCAÇÃO. 11 | Governadora propõe que 
mais votado em consulta acadêmica 
seja nomeado imediatamente, tirando 
possibilidade de governante nomear 
qualquer um da “lista tríplice”
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O deputado estadual Nélter Quei-
roz (MDB) apresentou um pro-
jeto de resolução na Assembleia 

Legislativa para conceder o título de 
“Cidadão Norte-rio-grandense” ao em-
presário Luciano Hang, dono da rede 
de lojas Havan.

Dono de uma fortuna de mais de 
R$ 18 bilhões, o “Véio da Havan”, como 
é mais conhecido, é natural de Brusque 
(SC) e foi apontado pela revista Forbes 
como a 10ª pessoa mais rica do Brasil.

Em agosto, Luciano Hang veio a 
Natal para anunciar que a cidade vai 
receber em breve uma das lojas do 
grupo Havan. A unidade vai funcionar 
no prédio que atualmente abriga uma 
concessionária na marginal da BR-101 
em Cidade Satélite, na Zona Sul da 
capital potiguar. A expectativa é que 
sejam gerados cerca de 200 empregos.

O “Véio da Havan” disse também 
que Mossoró, na região Oeste do Esta-

do, vai receber outra unidade.
Para Nélter Queiroz, a abertura de 

lojas da Havan em Natal e Mossoró vai 

impulsionar a economia potiguar. “De-
vido à grande expectativa de geração 
de emprego que a instalação desse no-

vo empreendimento irá trazer para o 
nosso estado, impulsionando a econo-
mia potiguar, é que propomos o Título 
Honorí� co de Cidadão Norte-rio-gran-
dense”, justi� ca o deputado.

Antes da entrega da homenagem, 
o projeto de resolução precisará ser 
aprovado pelo plenário da Assembleia 
Legislativa, o que não tem data para 
acontecer.

Conhecido por ser um dos mais 
� eis apoiadores do presidente Jair Bol-
sonaro, Luciano Hang tem mais de 100 
lojas físicas no País, além de vendas 
online – mas essa não é sua única fonte 
de renda.

O empresário tem, ainda, partici-
pação na construção civil, como sócio 
de parte dos empreendimentos da 
construtora FG, mantém pequenas 
centrais hidrelétricas, agência de via-
gens, de publicidade, e tem participa-
ção societária em um hotel.

Nélter propõe homenagem 
no RN para “Véio da Havan”
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Em agosto, empresário Luciano Hang veio a Natal para anunciar que a cidade vai receber em breve uma das
lojas do grupo Havan. Unidade também vai ser aberta em Mossoró. Deputado quer entregar título de “Cidadão Norte-rio-grandense”

Empresário Luciano Hang, 10º mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes

CÂMARA DOS DEPUTADOS / REPRODUÇÃO

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério 
Marinho, disse que vai apoiar 

a criação de um novo imposto, para 
transações digitais, em troca da deso-
neração da folha de pagamentos para 
as empresas.

“Se o governo apresentar o projeto, 
eu vou defendê-lo. Esse é um ponto. Con-
cordo com o Paulo [Guedes, ministro da 
Economia] quando ele afirma que o cus-
to do emprego no Brasil é abusivo e isso 
inibe o emprego formal”, afirmou.

Rogério Marinho falou em entre-
vista ao jornalista Fernando Rodrigues 
no programa Poder em Foco, parceria 
editorial entre o SBT e o jornal digital 
Poder360. A gravação foi feita nesta 
quarta-feira 23, no estúdio do SBT em 
Brasília. O conteúdo completo vai ao ar 
no domingo 27.

O ministro disse que a ideia de seu 
colega de Esplanada é “inteligente”. “Es-
tamos dispostos a pagar 0,2% das tran-
sações eletrônicas e, em contrapartida, 
permitir que pessoas [que recebem] até 
R$ 2.000 possam ser contratadas com 

a desoneração, o que vai permitir que 
aumente o número de pessoas empre-
gadas com carteira assinada no Brasil? 
Se perguntar a mim, eu digo ótimo, acho 
uma boa troca”, a� rmou.

A proposta consiste em criar um 
novo imposto para compensar a per-
da de arrecadação com a retirada de 

impostos sobre a folha de pagamentos 
de empresas na contratação de funcio-
nários. A ideia, contundo, não foi apre-
sentada o� cialmente. O texto deve ser 
incluído na reforma tributária que está 
em debate no Congresso, mas é alvo de 
resistência entre os congressistas e a 
sociedade.

Ministro do Desenvolvimento Regional acredita que ideia de novo imposto é “inteligente”

Vou apoiar imposto digital se 
governo propuser, diz Rogério

TRIBUTAÇÃO

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

NELSON JÚNIOR / STF

O ministro Marco Aurélio Mello, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), encaminhou para jul-

gamento no plenário virtual da Corte 
o recurso do presidente Jair Bolsona-
ro contra a decisão tomada pelo mi-
nistro Celso de Mello de obrigá-lo a 
prestar depoimento presencialmente 
à Polícia Federal. A Advocacia-Geral 
da União (AGU) quer que o presiden-
te preste esclarecimentos por escrito.

O julgamento vai começar no 
dia 2 de outubro e segue até o dia 9. 
O plenário virtual é um sistema inter-
no em que os ministros postam seus 
votos ao longo de uma semana, sem 
discutir o tema. O resultado da vota-
ção é divulgado no último dia.

Bolsonaro é investigado em um 
inquérito por suspeita de ter ten-
tado intervir indevidamente nas 
atividades da Polícia Federal. Ele foi 
acusado pelo ex-ministro da Justiça 
e ex-juiz Sergio Moro. O relator do 
caso, Celso de Mello, determinou que 
o depoimento seja presencial, com a 
participação de Moro. Como o rela-
tor está de licença médica, o recurso 

da AGU foi distribuído pelo ministro 
seguinte no grau de antiguidade - no 
caso, Marco Aurélio.

Marco Aurélio optou pelo julga-
mento no plenário virtual por consi-
derar ser mais rápido do que no plená-
rio presencial da Corte - que, durante 
a pandemia, está funcionando por vi-
deoconferência. Na semana passada, 
como relator substituto do inquérito, 
Marco Aurélio suspendeu a tramita-
ção do caso até a análise do recurso da 
AGU. Portanto, antes do dia 9 a PF não 
poderá agendar o depoimento.

Caso foi enviado ao plenário por Marco Aurélio

Plenário do STF vai decidir 
como Bolsonaro vai depor

INTERFERÊNCIA NA PF

ASSISTÊNCIA

O novo programa social 
do Governo Federal deverá se 
chamar “Renda Cidadã”, disse 
nesta quarta-feira 23 o relator 
da PEC do Pacto Federativo, se-
nador Márcio Bittar (MDB-AC).

O Renda Cidadã deve subs-
tituir e ampliar o Bolsa Família, 
criado na gestão do PT, que aten-
de 14 milhões de famílias a um 
custo anual de R$ 32 bilhões.

Segundo o senador, o presi-
dente Jair Bolsonaro deu nesta 
quarta 23 aval para que ele crie 
o programa e aponte a fonte de 
recursos no relatório.

A informação surge apenas 
uma semana depois de o presi-
dente gravar um vídeo a� rman-
do que não mudaria o Bolsa Fa-
mília, por causa de divergências 
em relação à fonte dos recursos.

O senador não quis anteci-
par a fonte de recursos, mas dis-
se que será preciso cortar gastos 
para obter espaço no Orçamen-
to de cerca de R$ 30 bilhões.

BOLSA FAMÍLIA 
MUDARÁ PARA 
“RENDA CIDADÃ”, 
AFIRMA SENADOR
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ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

TIAGO REBOLO

Representantes do Governo do 
Estado e deputados da oposi-
ção fecharam um novo acordo 

na tarde desta quarta-feira 23 para 
suavizar o impacto da Reforma da Pre-
vidência Estadual para os servidores. 
Desta vez, a categoria beneficiada foi a 
dos professores da rede pública do Rio 
Grande do Norte.

Os parlamentares aceitaram uma 
proposta da governadora Fátima Be-
zerra para aumentar em apenas três 
anos a idade mínima de aposentadoria 
para os integrantes do magistério. Com 
isso, o texto agora prevê idade mínima 
de 53 anos para as mulheres e 58 anos 
para os homens.

Na proposta original, enviada pelo 
governo para a Assembleia Legislativa 
em fevereiro, a sugestão era subir a ida-
de mínima para 55 anos para as mulhe-
res e 60 anos para os homens.

Hoje, professores da rede pública 
só podem se aposentar com idade mí-
nima de 50 anos, no caso das mulheres, 
e 55 anos, no caso dos homens. A re-
forma original, portanto, subia a idade 
mínima em cinco anos para cada um 
dos gêneros. Além da idade mínima, 
a reforma também vai determinar um 
tempo mínimo de contribuição previ-
denciária. Na proposta original, eram 
25 anos. Com as alterações realizadas 
na tarde desta quarta, esse ponto ainda 
terá de ser debatido. 

Com o ajuste, a governadora Fáti-
ma Bezerra, que é professora, faz um 
aceno à base eleitoral dela, depois de 
ouvir críticas de sindicatos de servido-
res pelo teor da proposta.

Ao defender a aprovação da Refor-
ma da Previdência, a chefe do Execu-
tivo tem dito que professores devem 
ter regras diferenciadas e mais suaves, 
diante das condições de trabalho que 
eles enfrentam.

Para os servidores em geral, até 
agora não houve mudança. A proposta 
que vai à votação continua prevendo 
idade mínima de 60 anos para as mu-

lheres e 65 anos para os homens – uma 
elevação de cinco anos em relação às 
idades mínimas atuais.

Previdência: Novo acordo suaviza 
reforma para professores do Estado

Alíquotas de 
contribuição

Confira como ficaram as alíquotas:
Votação em 1º 
turno acontece 
nesta quinta 24

IDADE MÍNIMA | Equipe econômica do governo Fátima Bezerra sugeriu, e os deputados da oposição concordaram em aumentar em apenas três anos a idade mínima para 
aposentadoria dos integrantes do magistério. Gestão estadual também pediu aos parlamentares nesta quarta-feira para fazer uma mudança no sistema de alíquotas progressivas

Governadora Fátima Bezerra e vice-governador Antenor Roberto durante coletiva em julho para defender a aprovação da Reforma da Previdência

Homens: 55 anos
Mulheres: 50 anos

Homens: 58 anos
Mulheres: 53 anos

COMO É HOJE:

COMO VAI FICAR:

A equipe econômica do gover-
no Fátima Bezerra também pediu 
aos parlamentares nesta quarta-
-feira para fazer uma mudança no 
sistema de alíquotas progressivas, 
alterando o acordo que tinha sido 
fechado na terça 22.

Com as novas alterações, a re-
forma será suavizada para os que 
ganham entre R$ 25 mil e R$ 30 
mil. O acordo válido até agora pre-
via que os servidores que ganham 
acima de R$ 25 mil passariam a 
ter no contracheque a cobrança 
de uma alíquota de 18% para a 
previdência.

Contudo, o governo decidiu 
impor essa taxação apenas para 
quem recebe acima de R$ 30 mil, 
mantendo em 16% a contribuição 
dos que recebem R$ 25 mil.

Na terça, governo e oposição 
já tinham decidido alterar alíquo-
tas para outras faixas, livrando os 
servidores que recebem até R$ 
3.500 de qualquer mudança no 
contracheque. Essa fatia do fun-
cionalismo vai continuar pagando 
11% do salário bruto, que é a alí-
quota atual.

SERVIDORES DA ATIVA

Até R$ 3.500,00 .......................................................................................11%

Entre R$ 3.500,01 e R$ 6.101,05 ...........................................................14%

Entre R$ 6.101,06 e R$ 15.000,00 .........................................................15%

Entre R$ 15.000,01 e R$ 30.000,00 .......................................................16%

Acima de R$ 30.000,00 ...........................................................................18%

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Até R$ 3.500,00 .................................................................................... Isento

Entre R$ 3.500,01 e R$ 6.101,05 ........................................................14%

Entre R$ 6.101,06 e R$ 15.000,00 ......................................................15%

Entre R$ 15.000,01 e R$ 30.000,00 ....................................................16%

Acima de R$ 30.000,00 ........................................................................18%

Obs.: A alíquota incide apenas sobre a faixa excedente. Ou se-
ja, quem ganha R$ 4 mil teria os seguintes descontos: 11% sobre a 
fatia até R$ 3.500 e 14% sobre a fatia de R$ 500 excedentes, e assim 
sucessivamente.

Obs.: A alíquota incide apenas sobre a faixa excedente. Ou 
seja, quem ganha aposentadoria de R$ 4 mil só teria o seguinte 
desconto: 14% sobre a fatia até R$ 500, já que os R$ 3.500 são 
isentos de taxa.

Durante a sessão plenária desta 
quarta, o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel Fer-
reira (PSDB), confirmou que o pri-
meiro turno da votação da Reforma 
da Previdência vai acontecer na ma-
nhã desta quinta-feira 24.

Nessa primeira discussão, será 
analisado o texto-base da proposta. 
Em seguida, os parlamentares vão 
votar as modificações no projeto. Co-
mo existe acordo entre as bancadas 
de governo e oposição, a expectativa 
é que o debate seja tranquilo e que 
haja quórum para votar o texto.

Segundo o presidente da Casa, 
o segundo e definitivo turno da vo-
tação vai acontecer na terça-feira 29.

Não há data definida para a pro-
mulgação da reforma (por se tratar 
de PEC, a governadora não precisa 
sancionar), mas o Estado tem ape-
nas até o dia 30 de setembro para 
colocar as novas regras em vigor.

Esse é o prazo máximo conce-
dido pelo Ministério da Economia 
para que estados e municípios se 
adequem à Reforma da Previdência 
Geral, promulgada pelo Congresso 
em 2019. Quem não se adequar 
pode ser penalizado com o corte de 
verbas federais.

EDUARDO MAIA / ALRN

Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira



O governador de São Paulo, 
João Doria, anunciou nesta 
quarta-feira 23 que um estu-

do feito em 50 mil pessoas na China 
indica segurança da Coronavac, o 
imunizante contra a Covid-19 desen-
volvido em parceria pelo laboratório 
Sinovac com o Instituto Butantan.

Segundo o governo de São Paulo, 
94,7% dos voluntários não apresenta-
ram qualquer efeito adverso – índice 
que se a equipararia a outras vacinas 
já amplamente usadas no Brasil, co-
mo a da gripe.

O resultado divulgado é referente 
à aplicação emergencial de 67.260 
doses da Coronavac em um total de 
50.027 pessoas, que foi autorizada 
pelo governo chinês para alguns 
grupos, como pacientes de risco e 
funcionários da Sinovac.

Por sua vez, o estudo clínico – que 

é realizado em diferentes países ain-
da com alta transmissão, incluindo o 
Brasil – está em fase 3, ainda em anda-
mento.  Só esta última pesquisa é que 
vai atestar ou não a e� cácia da vacina.

Mesmo sem resultados clínicos 
conclusivos, a gestão Doria tem ex-
pectativa de conseguir iniciar a va-
cinação ainda na segunda quinzena 
de dezembro. Segundo o governo, 
São Paulo deve receber 60 milhões de 
doses até fevereiro.

Na apresentação, Doria chegou 
a a� rmar que a Coronavac também 
teria demonstrado e� cácia em 98% 
dos casos. O índice, na verdade, diz 
respeito à soroconversão calculada 
– ou seja, quantas pessoas teriam 
apresentado resposta imunológica 
ao coronavírus, mas ainda sem a ga-
rantia de que, de fato, a presença de 
anticorpos protege contra a infecção.

GOVERNO QUER “RESPOSTA 
CONTUNDENTE” À CRISE DA COVID

PIADA PRONTA: PARTIDOS 
APONTARÃO O QUE É “MENTIRA”

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ABUSANDO DA PACIÊNCIA
Uma greve paralisou os Correios 

por 34 dias tentando manter 
privilégios que custam R$600 milhões 
por ano, incluindo “vale-peru” de mil 
reais, que quebraram a estatal. O TST 
ainda diz que a greve “não foi abusiva”.

DEMAGOGIA COM DENDÊ
Alguém do governo da Bahia 

garantiu acarajé de graça. No decreto 
que regulamenta a Lei Aldir Blanc, 
o governo local inclui as baianas de 
acarajé entre artistas e pro� ssionais 
do setor que receberão o auxílio.

FALEM MAL, FALEM DE MIM
Somados apenas os maiores 

canais do Brasil, a íntegra do discurso 
do presidente Jair Bolsonaro na 
75ª Assembleia Geral da ONU 
acumulou, até esta quarta (23), mais 
de 1,2 milhão de visualizações só no 
Youtube.

ESCOLHA FACILITADA
O conselho federal da OAB 

caminhava para homenagear o 
criminalista Nabor Bulhões com 
sua comenda mais importante 

quando se candidatou à honraria o 
advogado Siqueira Neto, conhecido 
por sua participação na polêmica 
desapropriação da área onde hoje 
está o aeroporto do Galeão.

TOCADOR DE PROJETOS
Governador do DF, Ibaneis Rocha 

tem sido cumprimentado por nomear 
Roberto Andrade como secretário 
de Projetos Especiais. Ex-vereador 
do Recife, ele tem reputação de 
obstinado tocador de obras e projetos.

PANCADARIA MILITANTE
Crítico de Bolsonaro, o 

ex-ministro Del� m Netto � cou 
impressionado com a pancadaria 
de jornalistas de TV no discurso do 
presidente na ONU. “Parecia até que 
o atual governo criou o aquecimento 
global”, ironizou.

MARCA IMPORTANTE
Ao contrário do alarde quando 

os números do Brasil subiam, não 
houve repercussão da queda abaixo 
de 500 mil pessoas infectadas pelo 
coronavírus. A queda nos casos ativos, 
desde o pico, já chega a 40%.

Partidos políticos integrados por mentirosos compulsivos são a 
maioria dos parceiros da Justiça Eleitoral no site “Desinformação”, de 
combate às “fake news”. O DEM de Rodrigo Maia, personagem da Lava 
Jato, o PTB de Roberto Je� erson, estrela do mensalão, o PSC do Pastor 
Everaldo, preso mês passado, e o PP do petrolão ajudarão a de� nir o que 
é falso ou verdadeiro, na disputa eleitoral. O TSE ignora a sentença do 
estadista alemão Otto von Bismarck, que em 1871 advertiu: “Nunca se 
mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de 
uma caçada.”

PARTIDOS MANDAM
Também são parceiros da 

Justiça Eleitoral, Solidariedade, 
DC, PCdoB, PDT, PRTB, Podemos 
e Republicanos, recheados de 
velhos mentirosos.

DOIS ÓRGÃOS
O Programa Desinformação 

conta com a participação de 

apenas dois órgãos públicos: 
o Ministério da Justiça e o 
Ministério Público Federal.

SÓ VELHA IMPRENSA
Só grupos da mídia 

tradicional (rádio, TV e impresso) 
são parceiros anti-fake. E as 
“agências veri� cadoras”, mas só 
as de velhos jornalões.

O presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e líderes aliados 
acertaram nesta quarta 23 que a reforma tributária em discussão na 
Câmara e o “pacto federativo”, a cargo do Senado, devem dar “resposta 

contundente” ao período pós-Covid, com a garantia de programas como o 
“Renda Brasil”, que amparem os que precisam, e os empresários que precisam 
da desoneração. Tudo sob duas “cláusulas pétreas”: não se mexe no Teto de 
Gastos e não haverá aumento da carga tributária.  Se decidiu não aumentar 
a carga tributária, o governo e seus líderes admitem promover substituição 
de tributos, eliminando impostos. Ao admitir a “substituição”, o governo abre 
caminho para criar o tributo sobre transações eletrônicas, extinguindo outros 
dois ou três impostos. Líder do governo, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) 
diz que a base de apoio a Bolsonaro é sólida e compreende a necessidade de 
ajustes. As forças do governo vão bater o martelo em relação às reformas e ao 
pacto em nova reunião, às 11h de segunda 28, com todos os líderes.
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E A REFORMA ADMINISTRATIVA? | Promoções, que se antecipam à reforma administrativa, ocorrem sem
que haja, necessariamente, uma alteração de função. Órgão responde que tudo aconteceu dentro da lei

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) promoveu de uma 
tacada só 607 procuradores 

federais. A maioria deles - 606 procu-
radores - foi promovida para o topo da 
carreira. Agora, dos 3.783 procurado-
res federais, 3.489 (92%) estão na cha-
mada categoria especial, com salário 
de R$ 27,3 mil.

As promoções se antecipam à re-
forma administrativa, que pode atin-
gir as carreiras dos atuais servidores 
e acontece depois do movimento do 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, para conter o aumento da folha 
de pessoal por meio da lei 173, que 
congelou os salários até 2021, além 
da concessão de bônus.

O problema é que na lei não há 
nenhum dispositivo que vede a con-
cessão de progressões funcionais. 
Técnicos do governo con� rmam que 
a redação desse artigo deixou essa 
possibilidade aberta.

A lista inclui ao todo 607 promo-
ções (304 por merecimento e 303 por 
antiguidade no cargo). Exceto um 
procurador da lista, todos os outros 
subirão para o topo da carreira.

As mudanças ocorrem sem que 
haja, necessariamente, uma alteração 
na função. A promoção foi autorizada 
na sexta-feira da semana passada.

Depois do envio da reforma ad-
ministrativa ao Congresso, aumen-
tou a pressão entre os servidores e 
membros dos Poderes para garantir 
as promoções nas carreiras.

Apesar de a proposta não alcan-
çar os servidores atuais nem os mem-
bros de Poder, como juízes, procura-

dores e promotores, o temor é que os 
parlamentares acabem promovendo 
mudanças no texto para incluir esses 
grupos e também a forma de promo-
ção nas suas carreiras.

A AGU é composta por quatro 
carreiras - procurador federal, pro-
curador da Fazenda, procurador do 
Banco Central e advogado da União. 
Para todas elas, há um sistema de 
promoção a cada seis meses.

No passado, uma regra previa que 
os integrantes estariam divididos, 
proporcionalmente, entre as catego-
rias. No entanto, graças a mudanças 
nas regras internas entre 2012 e 2014, 
as promoções passaram acontecer 
de maneira desproporcional. Pela 
regra atual, a cada cinco anos que 
um procurador federal está no cargo, 
abre-se uma vaga para a sua promo-
ção à categoria acima.

Com as novas promoções, apenas 
8% dos integrantes da Procurado-
ria-Geral Federal restam na base da 
categoria, com remuneração de R$ 
21 mil - R$ 6,1 mil a menos que a ca-
tegoria especial. Segundo a Procura-
doria-Geral Federal da AGU, se consi-
derados os cargos não preenchidos, o 
porcentuald os funcionários que está 
no topo da carreira é de 79%.

A Procuradoria-Geral Federal 
da AGU disse que todos os atos re-
lacionados a seus servidores são 
praticados em estrita observância às 
disposições legais e regulamentares. 
Segundo PGF, nos seis primeiros me-
ses do ano de 2020, apenas por meio 
de cobranças judiciais e acordos, re-
cuperou R$ 2,39 bilhões de reais aos 
cofres públicos, um aumento de 11% 
referente ao mesmo período do ano 
passado.

Procuradoria-Geral Federal da AGU informou que todas as promoções seguem os princípios legais

Governador de São Paulo, João Doria

AGU promove em um só dia 606 
procuradores ao topo da carreira

GOVERNO DE SÃO PAULO / REPRODUÇÃO

Estudo com 50 mil mostra que 
vacina chinesa é segura, diz Doria

COVID-19

SÉRGIO MORAES / AGU
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RAYANE MAINARA / GOVERNO DO RN

A atividade turística começa a 
apresentar sinais de retomada 
no Rio Grande do Norte. De 

acordo com a Agência Nacional da 
Aviação Civil (Anac), a malha aérea do 
Estado cresceu 169% entre julho e ou-
tubro, ou seja, mais que dobrou.

A oferta atual de voos potiguar já 
corresponde a 63% da malha aérea que 
foi planejada pré-pandemia para o mês 
de outubro, considerando apenas os 
voos domésticos.

A partir de outubro, o Rio Grande 
do Norte estará conectado aos princi-
pais aeroportos das regiões Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, 
com ligações diretas para Fortaleza 
(CE), Salvador (BA), Recife (PE), Rio 
de Janeiro (Galeão), São Paulo (Guaru-
lhos) e Brasília.

As principais companhias aéreas 
nacionais (Gol, Latam e Azul) retorna-

ram as atividades e ampliaram as ope-
rações no Estado. O Aeroporto Interna-
cional Aluízio Alves, em São Gonçalo 
do Amarante, também volta a receber 
o voo Natal/Lisboa/Natal, com aproxi-
madamente 50% da malha programa-
da, para este período, antes a pandemia.

Para a secretária de Turismo do 
Estado, Ana Maria da Costa, este é o 
momento de o governo investir em 
promoção do destino.

“Destinar recursos para a divulga-
ção do Rio Grande do Norte é funda-
mental. No atual governo, foi possível 
incluir o turismo no orçamento esta-
dual. Estamos confiantes na retomada 
deste setor, que movimenta uma ca-
deia de 52 segmentos e emprega milha-
res de pessoas”, ressaltou a secretária.

Os meios de hospedagem dos 
principais destinos turísticos do Rio 
Grande do Norte também apresen-

tam números positivos de ocupação. 
De acordo com o Departamento de 
Inteligência e Pesquisas da Empro-
tur, o Estado registrou uma taxa de 
ocupação média de 91% nos hotéis 
durante o último feriado prolongado 
(Independência).

Foram analisados hotéis das ci-
dades de Natal, Mossoró, Tibau do 
Sul/Pipa, São Miguel do Gostoso, Ga-
linhos, Touros, Maxaranguape, Baía 
Formosa e Martins.

NEGÓCIOS
Para estimular o turismo de ne-

gócios, o Governo do Estado liberou 
esta semana a retomada de eventos 
corporativos. Na primeira fase, que 
já começou, estão liberados eventos 
com até 100 pessoas. Na fase seguinte 
(a partir de 6 de outubro), os eventos 
poderão ter até 400 pessoas.

Turismo reage, e oferta de voos no 
RN sobe 169% nos últimos 3 meses
RETOMADA DA ECONOMIA | A partir de outubro, o Rio Grande do Norte estará conectado aos principais aeroportos das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil,
com ligações diretas para Fortaleza (CE), Salvador (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (Galeão), São Paulo (Guarulhos) e Brasília. Principais companhias estão retomando voos

Aeroporto Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, voltou a receber voos

O deputado estadual Albert Di-
ckson (Pros) apresentou nesta 
quarta-feira 23 um projeto de 

lei para instituir o “Dia Estadual da 
Visibilidade Heterossexual” no Rio 
Grande do Norte.

A proposta entrou em tramitação 
na Assembleia Legislativa no dia se-
guinte à sanção da governadora Fáti-
ma Bezerra da lei estadual que criou o 
Dia Estadual da Visibilidade Lésbica.

A inclusão da data no calendário 
(29 de agosto) foi proposta pela depu-
tada Isolda Dantas (PT) e aprovada 
pela Assembleia.

Segundo o projeto encaminhado 
pelo deputado Albert Dickson, o Dia 
da Visibilidade Heterossexual deve 
ser comemorado anualmente no dia 
30 de agosto. Ou seja, no dia seguinte 
ao Dia da Visibilidade Lésbica.

A justificativa do projeto é de que 
a heterossexualidade tem origem bí-
blica. “A ciência tem sido clara de que 
a perpetuação da espécie humana só 
ocorre por essa opção (sic) predomi-
nante entre os sexos opostos. Ainda 
que pouco lembrada e a mais atacada 
quando se fala em transtornos fami-
liares e violência doméstica. Valorizar 
o papel do homem e da mulher na fa-
mília como perpetuadores da espécie 
humana é nosso objetivo com esse 
projeto”, traz o texto, assinado por Al-
bert Dickson.

O documento ainda precisa pas-
sar pelas comissões parlamentares 

antes de chegar ao plenário da Assem-
bleia Legislativa.

CRÍTICAS À LEI SANCIONADA
A lei que cria o Dia da Visibilidade 

Lésbica recebeu críticas. Uma delas foi 
a do vereador do Rio de Janeiro Carlos 
Bolsonaro (Republicanos), filho do 
presidente Jair Bolsonaro. Nas redes 
sociais, ele disse que a data faz parte 

de uma “agenda de esquerda que des-
caradamente divide para conquistar”.

O apresentador Sikêra Jr., da Rede-
TV!, também recriminou a criação do 
Dia Estadual da Visibilidade Lésbica. 
Na última terça-feira 22, durante o pro-
grama “Alerta Nacional”, ele abordou o 
tema. “É falta do que fazer. É gostar do 
que não presta”, disse ele, criticando a 
governadora Fátima Bezerra.

Deputado estadual Albert Dickson (Pros) propôs criação do Dia da Visibilidade Heterossexual

Após Dia da Visibilidade Lésbica, 
Albert quer dia para heterossexuais

REAÇÃO

EDUARDO MAIA / ALRN

GOVERNADOR AFASTADO

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro deu abertura ofi-
cialmente nesta quarta-feira 23 
a um processo de impeachment 
contra o governador Wilson 
Witzel. Ele vai responder por 
crime de responsabilidade.

Witzel já estava tempora-
riamente afastado do cargo por 
decisão do Superior Tribunal 
de Justiça. Ele já foi denunciado 
duas vezes pelo Ministério Pú-
blico Federal por suspeitas de 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa. 

Na votação de ontem, fo-
ram 69 votos a favor e nenhum 
contra. Houve uma ausência. 

Agora, o Tribunal de Justiça 
será comunicado oficialmente 
da decisão da Casa e, em gesto 
de mera formalidade, vai ates-
tar o afastamento promovido 
pela Assembleia. Depois, cinco 
desembargadores e cinco depu-
tados vão compor um tribunal 
misto para analisar a cassação 
em si do mandato. Se sete dos 
dez votos forem pró-condena-
ção, Witzel perde o cargo de vez. 

Ao se defender por video-
conferência, o governador afir-
mou que está sendo “linchado 
politicamente, sem direito de 
defesa” e negou as acusações.

ASSEMBLEIA 
DO RIO APROVA 
IMPEACHMENT DE 
WILSON WITZEL

PANDEMIA

O número de mortes em 
provocadas pelo novo corona-
vírus chegou a 138.977 no Brasil, 
conforme a mais recente atuali-
zação de dados do Ministério da 
Saúde, divulgada na noite desta 
quarta-feira 23.

Entre terça e quarta, foram 
registrados 869 novos óbitos. 
Na terça 22, o total estava em 
138.108. As autoridades de 
saúde ainda investigam 2.422 
mortes que podem ou não estar 
relacionadas à doença.

Já o total de casos acumu-
lados atingiu 4.624.885. Entre 
terça e quarta, as secretarias 
estaduais de saúde acrescenta-
ram ao sistema do Ministério 
da Saúde 33.281 novos diagnós-
ticos da Covid-19. Na véspera, 
o sistema marcava 4.591.604 de 
pessoas infectadas, desde o iní-
cio da pandemia.

No Rio Grande do Norte, 
houve 1 óbito confirmado nesta 
quarta-feira, elevando o total de 
mortes pela Covid no Estado 
para 2.356.

Além disso, foram acresci-
dos à contabilidade oficial 302 
novos casos da doença. Com 
isso, agora o Estado tem 67.761 
casos confirmados do novo co-
ronavírus.

BRASIL ACUMULA 4,6 
MILHÕES DE CASOS 
E 138,9 MIL MORTES 
POR COVID-19
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A companhia Johnson & Johnson, 
através do laboratório Janssen, 
anunciou o início da fase 3 do 

estudo da vacina contra a Covid-19 
nesta quarta-feira 23. A vacina, de dose 
única, fator que pode facilitar logísticas 
de distribuição, deve iniciar fase testa-
gens no Brasil em outubro. Natal é uma 
das cidades contempladas na nova 
etapa de testes da nova vacina.

A vacina da Janssen se junta a 
outras oito que se encontram na fase 
3 da pesquisa, na qual são avaliadas 
a eficácia e segurança em grande nú-
mero de pessoas. Entre essas, além da 
imunização da Janssen, outras três es-
tão processo de testes no Brasil: da Uni-
versidade de Oxford com AstraZeneca, 
a do laboratório Sinovac e a da Pfizer.

A mesma plataforma de desenvol-
vimento que levou à vacina da Janssen 
também esteve envolvida em projetos 
de imunização para zika, HIV e ebola, 
afirmou Paul Stoffels, da Johnson & 
Johnson. “É dose única e isso pode ser 
muito importante para uso emergen-

cial”, disse.
Ao mesmo tempo, porém, a farma-

cêutica também testa os efeitos de um 
segunda dose. Segundo ele, os resulta-
dos da fase 1 indicaram que uma dose 
só seria suficiente para proteção.

Segundo o representante da Jans-
sen, a farmacêutica tem planos de 
produção de mais de 1 bilhão de doses 
durante o ano de 2021 e pretende, du-
rante a pandemia, distribuir a vacina 
a preço de custo para facilitar a sua 

aquisição.
Os voluntários da fase 3 serão 

acompanhados por 2 anos após a apli-
cação. No Brasil, devem ser recrutados 
7.000 voluntários em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Mi-
nas Gerais e Bahia.

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

A potencial vacina da Jansen-Cilag, 
denominada Ad26.COV2.S, é compos-
ta de um vetor recombinante, não re-
plicante, de adenovírus tipo 26 (Ad26), 
construído para codificar a proteína 
S (Spike) do vírus Sars-CoV-2 (o novo 
coronavírus).

No Rio Grande do Norte, os testes 
com a vacina serão conduzidos pelo 
Centro de Pesquisas Clínicas de Natal, 
que está localizado na zona Leste da 
capital potiguar.

Vacina da Johnson & Johnson 
será testada no RN em outubro
COVID-19 | Nova vacina contra o coronavírus foi desenvolvida em parceria com o laboratório Janssen e será aplicada em dose única a partir de 
outubro, com a abertura da fase 3 de testagens. Natal é uma das cidades do Brasil contempladas para a nova etapa de testes da imunização

No Rio Grande do Norte, os testes serão conduzidos pelo Centro de Pesquisas Clínicas de Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Empresários do setor de eventos 
de entreternimento cobraram da 
Prefeitura do Natal a volta gra-

dual de segmento na cidade. O debate 
contou com a presença do secretário 
municipal de Governo, Fernando Fer-
nandes, e de representantes do setor, 
englobando atividades como shows 
musicais e eventos esportivos. A pre-
feitura municipal deve anunciar uma 
medida nos próximos dias.

A Prefeitura foi procurada em 
nome da Associação dos Promotores 
de Eventos da cidade, que entende o 
momento como oportuno para a volta 
de atividades do segmento cultural, 
apresentando protocolos que atendem 
a uma volta progressiva das atividades. 

A entidade representativa do setor 
entende que a Prefeitura do Natal vem 
mostrando grande responsabilidade 
na retomada de atividades com a pre-
sença do público, inclusive com a redu-
ção dos casos de Covid-19 na cidade.

“Fomos procurados pela asso-
ciação com um protocolo que pede a 
volta de eventos em Natal. Iremos nos 
reunir com o comitê científico, com 
técnicos da Prefeitura e também tratar 
da questão com o prefeito Álvaro Dias 
para avaliar o retorno de eventos com 
público na capital, pois ainda nos en-
contramos em uma situação de pande-

mia”, ressaltou o secretário Fernando 
Fernandes.

O idealizador e diretor de eventos, 
Fred Queiroz, aponta a importância da 
volta, ainda que gradativa num primei-
ro momento, dos eventos culturais em 
Natal.

“Nós entendemos que é importan-
te a retomada gradual das atividades 

de entretenimento na cidade, pois 
estes eventos geram empregos para 
pessoas que necessitam voltar ao tra-
balho. Por isso, apresentamos uma 
proposta de protocolo de segurança 
para a comercialização de alimentos e 
bebidas e também para o público, com 
ocupação de 30% de determinado es-
paço”, explica ele.

Atividades como shows e eventos culturais estão paralisados desde março em Natal

Prefeitura discute volta gradativa de 
eventos de entretenimento em Natal

ECONOMIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN O Sindicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares do Rio 
Grande do Norte (SHRBS) ingressou 
com ações judiciais para buscar a 
redução dos tributos que impactam 
diretamente nas finanças dos em-
preendimentos associados, pois in-
cidem na folha de salários e sobre o 
faturamento.

Segundo o presidente do SHRBS, 
Habib Chalita, uma das ações pede 
a exclusão das verbas de natureza 
indenizatória da base de cálculo das 
contribuições previdenciárias. Nesse 
caso, a ação busca retirar da base de 
cálculo das contribuições previdenci-
árias verbas de natureza indenizató-
ria, como o aviso prévio indenizado, 
hora extra, por exemplo, e busca 
também a devolução das quantias 
pagas indevidamente nos últimos 
cinco anos.

Outro pedido visa a exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS e da 
COFINS quer aplicar entendimento 
definido pelo Supremo Tribunal Fe-
deral consolidou que o ICMS deve ser 
excluído da base de cálculo do PIS e 
da COFINS, já que não constitui re-
ceita da empresa.

Outra ação diz respeito a limita-
ção da base de cálculos das contribui-
ções ao Sistema S e planeja reduzir a 
base de cálculo desses pagamentos, 

além de buscar os valores pagos a 
maior nos últimos cinco anos.

Há ainda a exclusão do ICMS so-
bre os valores constantes da fatura de 
energia relativos aos custos de distri-
buição e transmissão em que a ação 
judicial visa reduzir a base de cálculo 
do ICMS e buscar as quantias pagas 
indevidamente nos últimos cinco 
anos.

Por fim, a quinta ação trata da 
exclusão do ISS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS e tem como argu-
mento o fato do imposto em questão 
não constituir receita. Dessa forma, 
o Sindicato quer aplicar tal enten-
dimento, como também buscar a 
devolução das quantias pagas inde-
vidamente nos últimos cinco anos.

Hoteis buscam reduzir carga tributária

Sindicato de Hotéis entra com 
ações para reduzir tributação

SOBREVIVÊNCIA

RECURSOS

Os Microempreendedo-
res Individuais (MEI), cujos 
negócios foram afetados pela 
pandemia, terão acesso ao au-
xílio emergencial residual para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do 
coronavírus (covid-19). 

O decreto 10.488 com a Me-
dida Provisória 1.000, que insti-
tui o benefício, foi publicado no 
último dia 16 e estabelece o pa-
gamento de até quatro parcelas 
de R$ 300, e de R$ 600 no caso 
de mães solteiras, para aqueles 
beneficiários que já vinham re-
cebendo o dinheiro.

No Rio Grande do Norte, 
57.381 MEIs já tiveram acesso 
ao auxílio emergencial conce-
dido pelo governo, de acordo 
com dados do Ministério da 
Economia, e que poderão obter 
as novas parcelas residuais. 

O número representa 42,6% 
de todos os MEIs registrados no 
estado, que chegam hoje ao to-
tal de 134.512 negócios forma-
lizados nessa categoria jurídica 
em todo o estado.

MAIS DE 42% DAS 
MICROEMPRESAS 
NO RN VÃO RECEBER 
AUXÍLIO RESIDUAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



8 CIDADES QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020   |

DESEMPREGO  
ATINGE MAIS DE 
235 MIL POTIGUARES 
EM AGOSTO
EMPREGO |  Rio Grande do Norte alcançou 17% na taxa de desocupação em agosto, segundo Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios; 56% dos domicílios potiguares receberam algum auxílio emergencial

  MARCELO HOLLANDA

ZZefinha, que antes da pandemia 
fazia três diárias por semana em 
Natal, agora faz cinco e resolveu 

recusar a de sábado.
Como é considera uma obcecada 

por limpeza, também conhecida como 
“detalhista” pelas patroas, é disputada 
à tapa por quem pode pagar R$ 100,00 
pela faxina.

Infelizmente, ela é uma dessas 
raras exceções à regra, segundo os 
números da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad Co-
vid-19), divulgados nesta quarta-feira 
23 pelo IBGE, que mostraram uma ta-
xa de ocupação alta para o Rio Grande 
do Norte em agosto, acima da média 
do Nordeste.

“A pesquisa mostrou que ela em 
agosto foi de 17%, enquanto nos de-
mais estados da região era de 15% e 
no Brasil de 13,5%”, lembra o analista 
do IBGE em Natal, Flávio Queiroz. 
Significa que 235 mil pessoas estão em 
busca de trabalho no Estado, uma das 
cinco maiores taxas de desocupação 
do Brasil.

Flávio Queiroz interpreta que, com 

o isolamento social, as pessoas come-
çaram a fazer mais trabalho domésti-
co, a cozinhar mais em casa, usando 
menos serviços e contribuindo para 
uma queda generalizada no setor, que 
é quem segura a sobrevivência da 
grande maioria da população.

Muito ruim para um estado cuja 
mão de obra, em sua grande maioria, 
é composta de informais que sobrevi-
vem de setores seriamente atingidos 
pela pandemia do coronavírus, como 
o turismo e sua cadeia produtiva com-
posta de mais de 55 tipos diferentes de 
atividades, de garçons aos ambulantes 

nas praias.
Ainda segundo o IBGE, de um total 

de 1.044.000 domicílios potiguares, em 
59 mil pelo menos um morador solici-
tou e conseguiu empréstimo durante o 
período de pandemia.

Em 53 mil domicílios, algum mo-
rador solicitou e conseguiu emprésti-
mo a um banco ou financeira e isso re-
presentou 88,7% do total que pediram 
algum tipo de empréstimo.

Outros 9,9% pediram dinheiro 
algum parente ou amigo o que repre-
senta seis mil domicílios em números 
absolutos.

Para o consultor da área de traba-
lho, Kelermane Martins, os números 
do IBGE refletem com perfeição a si-
tuação de paralisia das empresas que, 
diante das incertezas em relação ao 
tempo de duração da pandemia e da 
retomada da economia, foram demi-
tindo e colocando milhares de traba-
lhadores na informalidade.

“Por sua vez, quem perdeu o 
emprego passou a cortar gastos, ge-
rando mais desocupação no setor de 
serviços, criando a tempestade per-
feita revelada pela pesquisa do IBGE”, 
acrescenta.

Quem perdeu o emprego 
passou a cortar gastos, 
gerando mais desocupação 
no setor de serviços”
“

FLÁVIO QUEIROZ
ANALISTA DO IBGE

Ainda segundo o IBGE, de um total de 1.044.000 domicílios potiguares, em 59 mil pelo menos um morador solicitou e conseguiu empréstimo durante o período de pandemia
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MAIS DE 50% DA 
POPULAÇÃO RECEBE 
ALGUM TIPO DE AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

O Rio Grande do Norte tem 
56,3% dos domicílios onde pelo 
menos um dos moradores recebeu 
algum auxílio para combater os 
efeitos da pandemia. O valor mé-
dio recebido pela população foi de 
R$ 919.  

Entre os tipos de auxílio abor-
dados pela pesquisa estão o emer-
gencial, destinado a trabalhadores 
informais, microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos e de-
sempregados, e a complementação 
do Governo Federal pelo Programa 
Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda.

O Rio Grande do Norte está em 
10º lugar entre as unidades da fede-
ração que mais receberam o auxí-
lio emergencial. O Amapá (71,4%) 
foi o estado com maior proporção 
de domicílios onde um dos mora-
dores é bene� ciário de programa 
de auxílio emergencial, seguido de 
Maranhão (65,5%) e Pará (64,5%).

Entre as regiões, as maiores 
proporções estavam no Norte 
(61%) e no Nordeste (59,1%).

“Esse índice � cou estável em 
praticamente todos os estados. O 
total de domicílios que receberam 
auxílio teve um aumento grande 
de maio para junho e, de junho pa-
ra julho, praticamente não cresceu, 
� cando estável em agosto”, diz a 
pesquisadora.

R$ 919

56,3%

é o valor médio de auxílio 
recebido pela população potiguar

é percentual de domicílios que 
recebem auxílio emergencial no RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Ainda segundo o IBGE, de um total de 1.044.000 domicílios potiguares, em 59 mil pelo menos um morador solicitou e conseguiu empréstimo durante o período de pandemia

TAXA DE DESOCUPAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE É 
A MAIS ALTA DESDE  MAIO, APONTA PNAD

De acordo com a PNAD, o resulta-
do da desocupação no Rrio Grande do 
Norte é o maior desde maio. Daí o fato 
de 235 mil pessoas estarem em busca 
de trabalho no Rio Grande do Norte.C

Com esse resultado, o RN passou 
a ter um dos cinco maiores taxas de 
desocupação do Brasil por conta da 
Covid19.

No início da pesquisa, em maio, 
uma taxa de 12,3% representava 173 
mil pessoas desocupadas no Estado 
ou 62 mil potiguares a menos que em 
agosto. No Nordeste, só a Bahia e o 
Maranhão estão em pior situação com 
18%. “Mas se formos lembrar o passa-
do, nosso índice de desocupação sem-
pre foi menor em relação aos demais 
estados do Nordeste”, pontua o analis-
ta Flávio Queiroz do IBGE.

Enquanto a taxa de desocupação 
cresce mensalmente, o número de pes-
soas que não procuram trabalho por 
causa da pandemia diminui. Em julho, 
eram 449 mil pessoas e em agosto,  404 
mil.

“Essas pessoas compõem um dos 
grupos que estão fora da força de tra-
balho, pois não têm ocupação nem 
tomaram providência efetiva para re-
tornar ao mercado”, analisa Flávio.

A pesquisa também mostrou que 
o número de pessoas ocupadas e afas-
tadas do trabalho em por causa do dis-
tanciamento social teve uma queda de 
40% no Rio Grande do Norte.

Em julho, elas eram 140 mil tra-
balhadores, contudo, em agosto, esse 
número chegou ao menor nível desde 
o início da pesquisa, que é de 84 mil ou 

7,4% da população ocupada. Assim, o 
RN possui a segunda maior proporção 
de trabalhadores afastados da região 
Nordeste, atrás apenas de Alagoas 
(8,2%).  No País, esse tipo de afastamen-
to atinge 5% dos trabalhadores.

Para o consultor Kelermane Mar-
tins, os efeitos da pandemia represen-
tam algo inédito tanto para empre-
sários como para trabalhadores, pois 
repercutiram diretamente no nível 
da renda dos empregados, criando 
um efeito cascata junto aos trabalha-
dores informais. “Isso vai demandar 
uma maneira inteiramente nova de 
lidarmos com crises, deve estimular a 
inovação e testar ainda mais a nossa 
resiliência, que a capacidade de cair e 
levantar de trabalhadores e empreen-
dedores” - resume.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos os 
seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a correr no dia 28 de Setembro 
de 2020, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 
615,TIROL,Natal/RN, versando sobre os seguintes pontos:  

1. DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2019; 
2. LIBERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LITOTRIPSIA (LECO) DO SUS, 

PARA OS MÉDICOS UROLOGISTAS QUE NÃO SÃO SÓCIOS; 
3. PADRONIZAÇÃO DO CUSTO ANESTÉSICO; 
4. BAIXA DA FiLIAL; 
5. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL; 
6. ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO UROCENTRO; 
7. SAÍDA DE SÓCIOS; 
8. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 

Natal (RN), 23 de Setembro de 2020. 
A DIREÇÃO  

 

CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA

Adriano Alberto de Souza Wanderley, CPF nº 777.909.954-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Prévia, com prazo 
de validade até 19/08/2022, em favor de um  Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado na Fazenda 
Lagoa do Meio, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN.

Adriano Alberto de Souza Wanderley
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Adriano Alberto de Souza Wanderley, CPF nº 777.909.954-72, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, para 
um Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado na BR 226, s/n, Sítio Lagoa do Umary, Zona Rural, 
Campo Redondo/RN.

Adriano Alberto de Souza Wanderley
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)

A Mineração Nordeste Brasil Ltda., CNPJ 21.590.037/0003-59 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA, uma Licença de Alteração (LA), para 
pesquisa e extração dos minérios (cobre e scheelita), na localidade Sítio Diniz, zona rural, Município de Serra 
Negra do Norte/RN.

Aroldo Soraggi de Carvalho
Sócio- Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 10.797.331/0004-09, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO 
para Posto de Combustível, localizada na Av. Coelho Neto, 694, Bairro Alto da Conceição, CEP.: 59.600-320, 
Mossoró/RN.

Sérgio Leite de Sousa
Sócio Administrador

GETY IAMGES

O golpe do boleto falso vem se 
tornando cada vez mais co-
mum no Brasil. A armadilha 

cresceu em 45% durante a pandemia, 
segundo a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). A prática envolve 
a falsificação de cobranças para fazer 
com que o dinheiro seja enviado para 
a conta bancária do golpista.

Segundo os especialistas em segu-
rança, são vários truques para atrair a 
vítima, que vão desde a manipulação 
do código de barras do documento até 
a criação de páginas falsas que ofere-
cem o download da fatura forjada. Ao 
pagar um boleto de cobrança, verifi-
que sempre se os dados do “Beneficiá-
rio” são de quem forneceu determina-
do o produto ou serviço. 

A Febraban pede ainda para que 
se verifique sempre se o logotipo im-
presso no corpo do boleto de cobrança 
corresponde ao código do banco que 
consta no início da linha digitável. É 
bom desconfiar se o código de barras 
estiver com falhas que apresentem 
espaços excessivos entre as barras ou 
qualquer outra alteração que impos-
sibilite o reconhecimento pela leitora. 
Sempre que tiver dúvidas sobre a ve-
racidade de um boleto de cobrança, 
consulte diretamente o fornecedor 
que o emitiu. Evite reimprimir boletos 
de cobrança em sites que não sejam 
do banco emissor do boleto. Evite ne-
gociar valores de descontos de boletos 
com pessoas estranhas.

CRIME | Prática envolve a 
falsificação de cobranças para 
fazer com que o pagamento vá 
para a conta bancária do golpista; 
saiba como se proteger das 
armadilhas 

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, ao pagar um boleto de cobrança, verifique sempre se os dados do “Beneficiário” são de quem forneceu determinado o produto ou serviço

1. Cheque os dados do boleto
Boletos falsos trazem algumas 
características que podem ser facilmente 
checadas pelo usuário. Veja se os dígitos 
finais representam o valor do pagamento 
do boleto – caso sejam diferentes, é golpe. 
Caso seja uma cobrança recorrente, como a 
fatura da TV a cabo ou da escola dos filhos 
que costume vir com valor fixo, suspeite 
se houver alguma variação inesperada. 
Confirme também seus dados pessoais, 
como CPF, e busque por erros de português 
e de formatação. Verifique ainda se os 
primeiros dígitos do código de pagamento 
coincidem com o código do banco que 
aparece como sendo o emissor do boleto. 
Um boleto do Banco do Brasil sempre 
começará com 001, por exemplo. Os 
números bancários podem ser checados no 
site da Febraban (https://www.febraban.org.
br/associados/utilitarios/bancos.asp).

2. Verifique a origem do vendedor
Se o boleto é emitido por uma loja, pesquise 
para se certificar de que o CNPJ de fato 
existe. Aproveite para buscar o CNPJ no 
boleto e cheque se ele é real por meio de 
uma consulta no site da Receita Federa. Em 
caso de compras online, opte sempre que 
possível por outros meios de pagamentos 
que não envolvam boleto. Plataformas como 
Mercado Pago, PagSeguro, entre outros.

3. Prefira a leitura 
automática do código de barras
Prefira sempre ler o código de barras pela 
câmera do celular ou no caixa eletrônico. 
Em geral, boletos com linha digitável 
adulterada não trazem código de barras 
compatível e precisam forçar a vítima a 
digitar a sequência manualmente para 
completar o golpe. 
Um documento com barras ilegíveis, 
portanto, tem maiores chances de ser 
fraudulento.

4. Baixe o boleto no site do credor
Sempre que possível, é importante baixar 
boletos diretamente no site do banco ou 
da empresa que está fazendo a cobrança. 
Duvide sempre de boletos que chegam por 
e-mail, especialmente quando a mensagem 
traz um assunto como “Urgente” ou “Seu 
nome está no Serasa”.

5. Certifique-se de que o site é 
seguro e evite Wi-Fi público
Ao fazer download do boleto no site 
do credor, certifique-se de que está 
acessando a página verdadeira e de que 
o endereço começa por HTTPS. Páginas 
seguras trazem o selo do certificado SSL 
que assegura contra invasões e garante 
maior confiabilidade para o documento de 
pagamento.

COMO VERIFICAR LEGITIMIDADE DO BOLETO:

OUTRAS DICAS
.Conta de consumo (água ou luz, por exemplo) tem quatro grupos de número e o último 
grupo possui só 12 dígitos.
.O boleto de registro tem oito grupos de números, com 14 dígitos.
.O código do banco, composto por três dígitos, também é um dado a ser observado. Veja 
se os dados conferem
.O boleto original precisa ter três itens básicos: nome do pagador (com os dados de quem 
vai pagar a conta), código do banco e CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da 
empresa. Cuidado com o CNPJ porque golpistas podem abrir empresas falsas.
.Os últimos dígitos do código de barras correspondem ao valor do boleto. Caso a leitura 
divirja do valor disposto no documento, pode ser um golpe.

BOLETO FALSO: 
VEJA DICAS PARA 
NÃO SER ENGANADO
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O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou com ação ci-
vil pública (ACP) para anular a 

nomeação da atual reitora da Univer-
sidade Federal Rural do Semi-Árido 
(Ufersa), Ludmilla Carvalho Sera� m 
de Oliveira. Ela foi nomeada pelo pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, 
mesmo � cando em terceiro lugar na 
consulta acadêmica para o cargo. 

Segundo o MPF, a prática de não 
seguir a escolha da comunidade aca-
dêmica – com critérios políticos de na-
tureza privada – já se repetiu em outras 
nove universidades federais brasileiras. 
O órgão pede, também, a nomeação do 
professor Rodrigo Codes, vencedor do 
pleito.

Os procuradores da República Ca-

mões Boaventura, Emanuel Ferreira 
e Fernando Rocha, autores da ação, 
destacam que o presidente Jair Bolso-
naro estabeleceu como condição para 
nomeação a não � liação partidária a 
partido político alvo da operação Lava 
Jato. 

Para eles, esse critério é “exclusiva-
mente ideológico e não atende ao inte-
resse público, pois pautado em aspecto 
meramente pessoal. Além disso, tal 
condição demonstra um falso motivo, 
pois o primeiro colocado na consulta, 
Rodrigo Codes, não apresenta qual-
quer � liação partidária”. Dessa forma, 
o presidente da República agiu com 
desvio de � nalidade e violou os princí-
pios da moralidade e impessoalidade.

Para os representantes do MPF, 

a nomeação de candidato que não 
venceu a eleição é também inconsti-
tucional. Apesar de a Lei 9.192/1995 
a� rmar que o presidente da República 
pode nomear para reitor e vice-reitor 
de universidade federal os professores 
entre os três mais votados, a legislação 
deve ser interpretada de acordo com a 
Constituição Federal (CF/88), que con-
fere “autonomia didático-cientí� ca, 
administrativa e de gestão � nanceira 
e patrimonial” às universidades (art. 
207).

O MPF considera “a indicação de 
qualquer nome da lista que não seja a 
do primeiro colocado tem por � nalida-
de fragilizar a autonomia universitária 
ou o regime democrático, sendo uma 
indicação inconstitucional”. 

REPRODUÇÃO

MPF entra com ação para 
anular nomeação na Ufersa
POSIÇÃO | Ministério Público Federal avalia que a recente indicação de Ludmilla Carvalho Serafim de Oliveira 
para a reitoria da instituição ensino é ato “exclusivamente ideológico" e que não atende a interesses públicos

Ludmilla Carvalho Serafim de Oliveira foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro mesmo ficando em terceiro lugar na lista tríplice

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. ANA ANITA DANTAS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG n° 177728 IMLEC/RN, e 
inscrita sob o CPF/MF n° 114.505.924-49, residente e domiciliada na Av. Baía dos Golfinhos, 708, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado no Largo de São Sebastião, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
141,99m² (cento e quarenta e um metros e noventa e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.005.02.0409.0000.3 e sequencial n° 1.000128.0. Inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice -V-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 
SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas -6°13'45,259" S e -35°2'48,550" W de altitude 15,528 m; deste segue 
confrontando com a propriedade de RUA DO MORRO 25, com azimute de 165°32'42" por uma distância de 10,15m até o 
vértice -V-0002, de coordenadas -6°13'45,579" S e - 35°2'48,469" W de altitude 15,825 m; deste segue confrontando com 
a propriedade de CONFRONTANTE - 01, com azimute de 251°57'27" por uma distância de 13,11m até o vértice -V-0003, 
de coordenadas -6°13'45,709" S e -35°2'48,875" W de altitude 15,009 m; deste segue confrontando com a propriedade de 
RUA LARGO SÃO SEBASTIÃO, com azimute de 335°54'57" por uma distância de 10,26m até o vértice -V-0004, de 
coordenadas - 6°13'45,404" S e -35°2'49,010" W de altitude 14,126 m; deste segue confrontando com a propriedade de 
CONFRONTANTE - 02, com azimute 72°16'16" por uma distância de 14,82m até o vértice -V-0001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro de 48,34 m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 4.811,43. A 
requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam 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, 24.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 821.001/2020

Considerando que não houve nenhuma interposição de recurso referente a decisão de 
julgamento de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 01 de 
outubro de 2020, às 08h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo 
Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a sessão de abertura de propostas de preços do 
processo em epígrafe visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: 
MANOEL SALVIANO DE MEDEIROS, MANOEL MEDEIROS DE ARAÚJO E PARTE DA VILA 
DA COMUNIDADE CATURURÉ NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.”

Jardim do Seridó/RN, em 23 de setembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna 
público que, em face da alteração do Edital, fica cancelada a sessão designada inicialmente para o dia 
28/09/2020, às 10:00, referente ao certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 02/2020, MENOR 
PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 
equipamentos de informática para atender necessidade do SENAR-AR/RN. Fica designada nova data de 
Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação, qual seja: 05/10/2020, às 15:00 horas (horário local). 
Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. 
Informações: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone 
(84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 23 de 
setembro de 2020. Larissa Hermínia Augusto Bezerra. Pregoeira. 

 
2x4 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDERN 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Presidente em Exercício do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições Estatutárias convoca toda Categoria dos enfermeiros na base territorial do Estado do Rio Grande do 
Norte, para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 30 de setembro de 2020, na sede do 
SINDERN, localizada na Rua Ângelo Varela, 1485 - Tirol, Natal/RN, com início às 10:00h, em primeira 
convocação com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, e em segunda convocação 
com qualquer número dos associados presentes, às 10:30h, com o objetivo de discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia - Pauta única: Aprovação da prorrogação do mandato da atual Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados - Efetivos e Suplentes. 
 

Natal/RN, 24 de setembro de 2020 
MÔNICA MARQUES DA SILVA 

                                                                Presidente em Exercício do SINDERN 
 

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

          O presidente da comissão pró-fundação SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DO RAMO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE/RN SINTIRCONP/RN, o senhor Heleno Raimundo da Silva, com endereço a Rua Quatro Marcos, nº 27, 
Bairro Nossa Senhora da Apresentação, CEP: 59,114-218 Natal/RN, no uso de suas atribuições TORNA-SE SEM 
EFEITO E DECLARA NULO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no 
Diário Oficial da União, na edição do dia 25 de agosto de 2020, seção 3, edição nº 163 e AGORARN do Estado do 
RN,do dia 21 de agosto de 2020 prevista para acontecer dia 14 de setembro de 2020 as 06h00 em primeira, ou as 
07h00 em segunda convocação a Rua Almir Cocentino  35 LT,  Jardim Santa Helena- ZN, urbana Macaíba/RN. 

 
Natal- RN, 22 de setembro de 2020. 

Heleno Raimundo da Silva - Presidente da comissão. 
 

2X4 

CONSUELO LIMA

A governadora do Estado, Fátima 
Bezerra (PT), apresentou pro-
jeto de lei para instituir eleição 

direta para o cargo de reitor da Univer-
sidade Estadual do Rio Grande do Nor-
te (UERN). O texto foi publicado nesta 
quarta-feira 23 no diário eletrônico da 
Assembleia Legislativa.

Com a entrega, o texto segue para 
a análise das comissões da Casa. A 
expectativa é de que o texto seja apre-
ciado ainda este para que as regras já 
estejam em validade para a próxima 
eleição para reitor na instituição, que 

deve acontecer em março de 2021.
Segundo o governo, o projeto de 

lei vai encerrar com o procedimento 
da “lista tríplice”. Atualmente, os no-
mes dos três primeiros colocados na 
disputa interna são enviados para o 
governador do estado, que escolhe um 
deles como reitor. 

A nova lei deverá estabelecer 
eleição direta uninominal, com voto 
secreto, pelos professores, alunos e 
servidores técnico-administrativo da 
Uern. Com isso, o reitor será obrigato-
riamente o primeiro colocado. Mudança passa a valer a partir de 2021

ALRN recebe projeto de lei 
para eleição direta na Uern

MUDANÇA
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PERIGO

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio Grande do Norte 
(CBMRN) atendeu um total de 
2.173 ocorrências envolvendo 
enxames de insetos em todo o 
estado nos primeiros oito me-
ses de 2020. Os dados foram 
divulgados pela Diretoria de 
Engenharia e Operações (DEO) 
nesta quarta-feira 23.

O período de reprodução 
das abelhas – de agosto a fe-
vereiro – aumenta o perigo de 
ataques devido a incidência de 
incêndios florestais e por causa 
da defesa em relação a presença 
externa de homens e animais. 
“Além dos incêndios florestais 
que ocorrem nesse período do 
ano, o Corpo de Bombeiros 
também tem uma preocupação 
em relação as ocorrências en-
volvendo abelhas. Esses casos 
aumentam consideravelmen-
te entre os meses de agosto e 
fevereiro, pois há uma maior 
produção desses insetos, conse-
quentemente aumentando os 
enxames”, explicou o Coman-
dante do Serviço Operacional 
do CBMRN, Major Christiano 
Couceiro.

Sabendo que as queimadas 
registradas nessa época do ano 
proporcionam que as abelhas 
saem do seu habitat natural 
buscando abrigo em áreas urba-
nas, a Diretoria de Engenharia e 
Operações (DEO) também in-
troduziu esse tipo de ocorrência 
dentro da Operação Abrace o 
Meio Ambiente (AMA).

Além disso, pensando nos 
cuidados com os animais e se-
res humanos, o Major Couceiro 
ainda alertou a população sobre 
os perigos envolvendo aciden-
tes com o inseto. “Vale lembrar 
que as abelhas agem porque 
são provocadas. Elas precisam 
se defender. Por isso estamos 
pedindo a população que evite 
qualquer tipo de contanto, que 
se afaste das colmeias. Todos 
os dias os nossos bombeiros 
intensificam ações contra os 
ataques de abelhas dentro de 
residências, escolas, hospitais 
e em estabelecimentos comer-
ciais”, encerrou ele.

BOMBEIROS 
ATENDERAM MAIS DE 
2 MIL OCORRÊNCIAS 
COM ABELHAS NO RN

QUEIMADAS

 Ministério Público Federal 
(MPF) pediu à Justiça Federal 
o afastamento do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles. 
É a segunda vez que o MPF pede 
que Salles seja afastado do car-
go. O pedido foi feito dentro de 
uma ação por improbidade ad-
ministrativa contra o ministro 
por conta da condução da po-
lítica de proteção ambiental da 
sua gestão. No pedido entregue 
nesta quarta-feira 23 à Justiça, 
a procuradora Márcia Zollinger 
afirma que a permanência de 
Salles no comando do ministé-
rio pode levar a Amazônia a um 
ponto de “não retorno”.

A ação que tramita contra 
Salles havia sido iniciada em 
Brasília, mas depois foi enca-
minhada para a Justiça Federal 
de Santa Catarina. O Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), porém, decidiu manter 
o caso em Brasília.

Segundo o MPF, Salles é 
responsável pela “desmonte 
das estruturas de Estado de 
proteção ao meio ambiente” e a 
permanência dele no cargo es-
taria trazendo “consequências 
trágicas” à proteção ambiental, 
especialmente em relação ao 
aumento do desmatamento na 
Amazônia. “O perigo da demo-
ra, requisito para a concessão 
da medida, foi fundamentado 
no fato de que a permanência 
do requerido Ricardo de Aqui-
no Salles no cargo de Ministro 
do Meio Ambiente tem trazi-
do, a cada dia, consequências 
trágicas à proteção ambiental, 
especialmente pelo alarmante 
aumento do desmatamento, 
sobretudo na Floresta Amazô-
nica”, diz um trecho do pedido.

Salles é acusado de cometer 
improbidade administrativa 
em uma série de ‘atos, omissões 
e discursos’ que demonstrariam 
a ‘desestruturação dolosa’ de 
políticas ambientais. Um dos 
casos citados é a exoneração 
de dois servidores e um diretor 
de fiscalização do Ibama após 
ação contra garimpeiros que 
atuavam em terras indígenas 
em Altamira (PA).

MPF REFORÇA 
PEDIDO DE 
AFASTAMENTO DE 
RICARDO SALLES 

A Justiça Federal no Distrito 
Federal (JFDF) suspendeu a 
volta ao trabalho presencial de 

médicos peritos do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). A decisão va-
le para todos que atuem em agências 
que tenham adotado padrões menos 
rígidos de prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus. O retorno havia si-
do convocado pelo governo na última 
sexta-feira 18.

Na Região Metropolitana de Na-
tal, segundo dados do INSS, apenas 
as agências Norte, Sul e Central, em 
Natal, e as unidade de Parnamirim, 
Extremoz e de Currais Novos estavam 
com o serviço de perícia médica em 
funcionamento.

O juiz Marcio de França Moreira, 
da 8ª Vara Federal de Brasília, tam-
bém suspendeu o corte de ponto dos 
que não atenderam à convocação. De 
acordo com o INSS, 351 peritos médi-
cos federais aptos a voltar ao traba-
lho compareceram a seus postos na 
terça-feira 22. O número representa 
cerca de 72% do total de 486 médicos 
que eram aguardados.

O magistrado atendeu a pedido 
de liminar (decisão provisória) feito 
pela Associação Nacional dos Peritos 
Médicos Federais (ANMP). A entidade 
argumentou que um ofício publicado 
pouco antes do retorno ao trabalho 
colocou em risco a saúde dos peritos 
ao flexibilizar medidas de prevenção 
ao contágio por Covid-19 nas agên-
cias da Previdência Social.

Entre as medidas flexibilizadas, 
segundo a ANMP, está a instalação de 
assentos laterais sem cumprir distan-
ciamento mínimo de um metro, a dis-
pensa de fornecimento de máscaras 
cirúrgicas aos segurados no momen-
to da perícia e a não desativação de 
consultórios sem ventilação natural.

Após analisar o ofício, o juiz 
concordou que as “novas regras de 
inspeção das condições de trabalho 
comprometem a segurança dos tra-

balhadores e aumentam o risco de 
contaminação pelo coronavírus no 
retorno dos serviços nas dependên-
cias das Agências da Previdência So-
cial (APS)”.

Ele determinou que o peritos so-
mente têm a obrigação de retornar ao 
trabalho após a realização de novas 
inspeções que comprovem a adequa-
ção das agências a padrões anterio-
res e mais rígidos de prevenção ao 
contágio. “Essa decisão preserva o 
direito à saúde, a dignidade humana 
e a segurança dos próprios segurados 
da Previdência Social”, afirmou o ad-
vogado Paulo Liporaci, que represen-
ta a Associação Nacional dos Peritos 
Médicos Federais. Procurada, a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) disse 
que “já está ciente da decisão judicial 
e analisando as medidas que serão to-
madas, em conjunto com a Secretaria 
de Previdência do Ministério da Eco-
nomia e o INSS”.

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

Justiça Federal 
suspende trabalho
de médicos do INSS

INSS solicitou o retorno aos trabalhos presenciais para os médicos peritos do INSS no dia 18

Essa decisão [que 
suspendeu a volta ao 
trabalho presencial de 
médicos peritos] preserva o 
direito à saúde, a dignidade 
humana e a segurança 
dos próprios segurados da 
Previdência Social”

“
PAULO LIPORACI
PRESIDENTE DA ANMP

IMPASSE| Decisão judicial vale 
para todos os médicos que 
atuam em agências que tenham 
adotado padrões menos rígidos 
de prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus
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ARTE   | Caicoense de 20 anos, Gabriel Fernandes encontrou nas colagens manuais uma forma de se expressar artisticamente e de superar a ansiedade  

NATHALLYA MACEDO 

Há mais de um século, a colagem 
deixou de ser apenas uma 
brincadeira de criança com 

a ajuda de Pablo Picasso. Um dos 
artistas mais reconhecidos do mundo 
e considerado expoente do cubismo, 
ele resolveu adicionar fragmentos de 
jornais, rótulos e desenhos antigos 
às próprias pinturas. As telas então 
alcançaram um nível criativo e um 
fôlego contemporâneo.   

A técnica traz outros olhares sobre 
recortes, que acabam transmitindo 
emoção e sensibilidade através das 
montagens. Movido pela vontade de 
se expressar artisticamente, Gabriel 
Fernandes começou a fazer colagens 
em 2019 e reacendeu a produção 
durante o período de quarentena. “É 
um processo de ressigni� cação de 
imagens e é uma arte com caráter 
democrático, que pode ser feita por 
qualquer um”, disse ao Agora RN. 

Apesar de acessível, a colagem 
carrega várias teorias por trás do corte e 
cole. “Precisamos entender sobre cores, 
construção de imagem e até semiótica. 
Não é algo extremamente complicado, 
mas é preciso harmonizar os pedaços 
visuais para que a estética faça sentido, 
dentro da temática proposta”. 

Caicoense, Gabriel tem 20 anos e é 
estudante de Ciências Contábeis, mas 
sempre se interessou pelo universo 
cultural. “Ano passado, estava na � la 
do banco e observei algumas pessoas 
folheando revistas. Vi uma gravura 
bonita e pensei ‘isso poderia virar um 
quadro decorativo para o meu quarto’. 
Conversei com uma senhora e ela me 
convidou para buscar revistas na casa 
dela. Foi com essa doação, feita por 
uma pessoa que nem conhecia, que 
iniciei meu trabalho”, relembrou.  

CULTURA POP 
EM COLAGENS  

BRUNNO MARTINS

COLAGENS Gabriel passou a publicar os quadros em um
perfi l do Instagram (@biel.artlife) e conquistou vários seguidores

Passando por um processo de 
reinvenção natural, as colagens 
manuais agora ganham o auxílio 
de ferramentas digitais: podem ser 
escaneadas e compartilhadas nas redes 
sociais. Gabriel passou a publicar os 
quadros em um per� l do Instagram 
(@biel.artlife) e conquistou vários 
seguidores, além de receber pedidos 
e encomendas de todas as regiões do 
Brasil. “Já enviei uma produção para 
um brasileiro que mora na França”, 
contou.  

Entre diversas inspirações, a cultura 
pop é a mais presente nas colagens 
do jovem. “Gosto muito das divas da 
música atual”. Em julho, Gabriel criou 
uma trilogia que uniu recortes de 
revistas, mapas de bordado e tecidos. 
“A coleção foi intitulada ‘Haverá Amor’ 

e se tornou a minha preferida. Misturei 
as texturas e sobreposições para 
transmitir uma mensagem positiva, 
mesmo em meio a tantas notícias 
ruins”.  

O envolvimento com a arte 
também acarretou benefícios para 
a saúde emocional de Gabriel. Ele, 
que já lidou com a depressão, ainda 
enfrenta crises de ansiedade. “Com a 
Covid-19 e o isolamento, a colagem 
virou uma espécie de terapia para 
mim e os episódios difíceis perderam 
a frequência. É uma forma de ocupar 
a mente e de manifestar meus 
pensamentos”, revelou. Gabriel 
pretende criar um site de e-commerce 
para divulgar e vender as telas. “É uma 
oportunidade de empreender e de 
alcançar novos públicos”.   



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

TÍTULO 
Um título de Cidadão Norte-rio-

grandense da Assembleia Legislativa 
para o empresário Luciano Hang, 
proprietário das lojas Havan. É o 
que está pedindo, através de projeto 
de resoulção, o deputado estadual 
Nélter Queiroz (MDB).

ELE MERECE? 
O motivo de tamanha 

homenagem? O fato de Hang ter 
anunciado a instalação de dois 
equipamentos da marca aqui 
no Estado - em Natal e Mossoró. 
Na opinião de Nélter, com isso o 
megaempresário “está trazendo 
empregos e impostos para o Estado 
em um momento difícil”. “Então, 
considero uma justa homenagem”, 
a� rmou o parlamentar. 

FORTUNA 
É bom lembrar que Luciano 

Hang foi eleito agora como o 10º 
mais rico do Brasil na lista da Forbes, 
com uma fortuna de R$ 18,72 bilhões 
– mais do que o dobro do que tinha 
no ano passado, quando estreou no 
ranking de bilionários. 

PROBLEMAS... 
É preciso ressaltar ainda que 

o candidato a receber título de 
cidadão potiguar é alvo no STF do 
inquérito das fake news por vínculo 
com ações de disseminação de 
notícias falsas e ameaças a ministros 
do Supremo. Em maio, operação da 
PF executou mandados de buscas 
e apreensão em endereços dele, 
que teve sigilos bancário e � scal 
quebrados e o bloqueio de redes 
sociais.  

DIVULGANDO MENTIRAS 
Hang já chegou, inclusive, a ser 

condenado pela Justiça de São Paulo 
por disseminar informações falsas 
a respeito do reitor da Unicamp, 
Marcelo Knobel, a quem teve que 
indenizar em mais de R$ 20 mil.  

ATENÇÃO 
Preocupado. É assim que se diz 

estar o deputado estadual Albert 
Dickson com relação aos testes que 
serão realizados nos potiguares da 
vacina de Oxford. Na sessão desta 
terça-feira na Assembleia Legislativa, 
ele disse que é preciso ter atenção a 
uma cláusula especí� ca do “contrato” 
- assinado pelo governo federal para a 
vacina ser aplicada no Brasil.  

À CLÁUSULA 
A cláusula a que se referiu 

Albert Dickson é a que isenta 
de responsabilidade tanto a 
Universidade de Oxford quanto 
a empresa AstraZeneca por 
possíveis efeitos colaterais que os 
vacinados possam apresentar. O 
parlamentar lembrou que houve ao 
menos um caso de reação grave ao 
medicamento na primeira fase de 
testes. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Chico Alves, colunista 

do UOL: “Se dependesse do 
presidente Jair Bolsonaro e 
família, o sistema bancário 
nacional estaria mal das pernas. 
É impressionante como em 
várias áreas o clã prefere fazer 
transações em dinheiro vivo a 
usar as transferências de banco 
para banco, como todo mundo 

>>Governador de SP João 
Dória afirmou que estudo com 
50 mil pessoas aponta eficácia de 
vacina chinesa e que o Estado terá 
60 milhões de doses. 

A previsão do governo paulista 
é ter esse total de imunizantes 
- testados em parceria com o 
Instituto Butantã - até o fim 
fevereiro.  

faz”. 
>>Agora vai? Com aval de 

Bolsonaro, Guedes lança ofensiva 
pública por criação de nova CPMF. 
“Articuladores políticos começam 
agora trabalho para vencer 
resistências no Congresso”, contou 
a imprensa nesta quarta. 

Cenas do novo normal: máscara e alcool 70% para a senadora Zenaide Maia (Pros) participar
da reunião para a votação da MP 971, que trata do reajuste para bombeiros e policiais militares
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BOM DE TESTE 
O secretário de Planejamento do 

Estado, Aldemir Freire, comemorou 
dados de pesquisa divulgada ontem 
pelo IBGE. É que os números apontam 
que o RN é o 10° estado do País e o 4° 
do Nordeste com maior percentual 
da população testada, 9%. “367 mil 
pessoas no Rio Grande do Norte 
� zeram teste para o coronavirus. Desse 
total, 70 mil deram positivo”, disse 
Aldemir. 

PACOTE 
E o pacote de medidas econômicas 

anunciado na terça-feira pelo governo 
Fátima Bezerra recebeu elogios 
durante os discursos dos líderes da 
Assembleia Legislativa na sessão 
desta quarta-feira. Hermano Morais 
gostou da iniciativa do Executivo de 
apresentar propostas de curto, médio 
e longo prazo com o objetivo de 
fomentar a atividade econômica. 

ELOGIADO 
“Agora que atividades estão 

voltando, é importante que 
incentivos aconteçam para que 
tenhamos a retomada da economia. 
A preocupação com a geração de 
emprego e renda é muito louvável”, 
disse Hermano. 

OTIMISMO 
Na mesma linha, o deputado 

Kleber Rodrigues parabenizou Fátima 
Bezerra e toda a sua equipe econômica 
pelo projeto, que, segundo ele, é capaz 
de “gerar emprego, renda, mais IMCS e 
de contribuir com o Estado para que se 
possa desenvolver atividades a favor da 
população”. 

DESCASO  
É impressionante, mas há mais de 

dois anos a buraqueira toma conta de 
um dos principais acessos ao centro 
comercial de Ponta Negra, na região 
onde ocorre, inclusive, o carnaval de 
Natal. Para ser mais especí� ca, a rua de 
paralelepípedos que já praticamente 
afundou � ca na lateral do restaurante 
Farofa d’Água, na rua Cabo de São 
Roque. Nem a turma do remendo 
passa lá. Será que na hora de pedir 
voto alguém vai ter a cara de pau de 
aparecer? 

PÉSSIMO INDICADO 
O presidente Jair Bolsonaro � gura 

na lista de 100 pessoas mais in� uentes 
do mundo elaborada pela revista Time. 
Os nomes dos eleitos foram divulgados 
na noite desta terça. Mas o fato não 
ser comemorado, pois embora ele 
apareça na categoria “Líderes” o texto 
apresenta números negativos de seu 
mandato. 

 FATOS CONTRA 
São eles: os mais de 137 mil 

mortos por causa da pandemia do 
novo coronavírus, a “pior recessão em 
40 anos”, a saída de ao menos cinco 
ministros do governo e “mais de 29 
mil incêndios na � oresta amazônica 
somente em agosto”. 

Sempre com astral nas alturas, a jornalista 
e publicitária Raquel Louvain vai disputar 
a campanha eleitoral para tentar uma vaga 
para as mulheres na Câmara Municipal de 
Natal pelo Progressistas. Suas bandeiras 
são o empreendedorismo social e o apoio 
às mulheres vítimas de violência



Processo de extinção do Fox Sports segue de forma lenta e dolorosa

Para quem assistiu ao � m 
de Tupi, Excelsior e Manchete, 
o processo de desconstrução do 
canal Fox Sports tem semelhanças 
muito fortes.

A metodologia é a mesma, lenta 
e dolorosa, com o esvaziamento do 
seu casting e enfraquecimento da 
produção.

Tudo como recomenda a 
cartilha do � m, com a sede no Rio 
já colocada à venda e pro� ssionais 
sendo dispensados, entre os casos 
mais recentes, a apresentadora 
Marina Ferrari ( foto) e o narrador 
Silva Júnior.

Uma lista de desatinos que 

chega até ao comprometimento de 
um trabalho, que sempre propiciou 
resultados e foram bem aceitos pelo 
público.

E entre esses tantos 
despropósitos, até a marca do 
narrador João Guilherme, que 
trabalhou no jogo do Flamengo 
terça-feira, também sumiu 
misteriosamente. Não tem mais 
o “toca música”, na hora do gol, 
porque a Disney retirou o logoton 
que era uma das características do 
Fox Sports.

Simples ou tristes 
consequências de um processo de 
venda mal elaborado.

O � m do Fox Sports, nada 
mostra diferente, é só uma questão 
de tempo. Perde o telespectador e 
perde o mercado de trabalho.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Logo cedo, Mercúrio e Marte vão se estranhar e pedir 
um pouco mais de cautela da sua parte. Exigir que tudo 
seja feito do seu jeito pode causar brigas ou atritos 
desnecessários em seus relacionamentos, por isso, segure 
a impaciência e tente se colocar no lugar do outro.

Logo cedo, Mercúrio bate de frente com Marte e avisa 
que pode pintar tensão em seus relacionamentos. Você 
vai bater o pé e exigir que tudo seja do seu jeito, mas 
esse não é a melhor jeito de conseguir o que quer, Libra! 
Pra virar o jogo, explore a diplomacia do seu signo.

A Lua destaca seu lado inquieto e aumenta o desejo de 
passear, conhecer lugares diferentes e até viajar, enfi m, 
de quebrar a rotina e alguma maneira. Mas talvez isso 
não seja possível e você vai ter que se virar para lidar 
com essa insatisfação, Touro. 

Mercúrio e Marte trocam farpas nesta quinta e exigem 
um pouco mais de cuidado no trabalho. A saúde também 
precisa de atenção e se você bobear na hora de se 
proteger, pode pagar o preço lá na frente. Raciocínio 
rápido e boas ideias serão seus maiores trunfos.

 O trígono entre Lua e Urano avisa que vão surgir 
novidades e mudanças de última hora nesta quinta, 
seja no trabalho ou em outras áreas. O seu lado místico 
também ganha um impulso das estrelas e tudo indica 
que você pode se interessar por assuntos religiosos.

Nesta quinta, Lua e Urano se unem para favorecer seus 
interesses materiais. Como você estará mais sensata e 
terá habilidade para mexer com dinheiro, é uma boa 
ideia reservar parte do seu tempo para organizar as 
contas e programar algumas compras mais caras.

No que depender da Lua, os relacionamentos continuam 
em destaque e recebem as melhores energias nesta 
quinta. Em harmonia com Urano, a Lua ajuda você a 
chegar mais longe se estiver alinhada com pessoas que 
têm os mesmos objetivos. 

A Lua segue em seu signo e, de quebra, troca likes com 
Urano, que está em seu paraíso astral. O resultado é 
que você terá energia de sobra para defender seus 
interesses, brigar pelo que deseja e, se nada disso der 
resultado, usar a simpatia para convencer os outros.

As boas energias trocadas entre Lua e Urano prometem 
infl uenciar de maneira positiva o seu trabalho. No que 
depender das estrelas, você não vai se importar em 
colocar as mãos na massa e deve encarar as tarefas com 
muita seriedade. 

Lua e Urano dão aquele match perfeito sem defeitos 
nesta quinta e destacam a sua intuição. Se confi ar em seu 
sexto sentido, você pode encontrar a solução que vinha 
buscando para um assunto antigo que estava pendente.
Mas, precisar de ajuda ou conselho, seja discreta.

A Lua avisa que vai ser mais fácil se destacar em serviços 
que envolvem contatos com colegas, clientes ou pessoas 
mais jovens graças ao seu charme, que continua a todo 
vapor! Afi nada com Urano, a Lua promete diversão e o 
alto-astral nos momentos de folga.

Se depender das estrelas, você vai contar com mais 
disposição para sair da mesmice e expandir seus 
interesses. Lua e Urano trocam likes nesta quinta e 
estimulam seus sonhos. É hora de compartilhar suas 
ideias e ouvir sem julgamento.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Estreia do “Canta Comigo 

Teen”, na Record, está 
confi rmada para 4 de 

outubro...Gravações em 
curso nos estúdios da Vera 

Cruz, em São Paulo... 
Agora com apresentação de 

Rodrigo Faro e participação de 
Ticiane Pinheiro.José Luiz 
Datena aposentou a gravata 
na apresentação do “Brasil 
Urgente”.A propósito, a 

Band também está renovando 
os fi gurinos do seu pessoal 
do esporte.“Amor Sem 

Igual”, na terça-feira, voltando 
com a sua exibição, fi cou 

em segundo lugar no Rio e 
em São Paulo.A novela de 

Walther Negrão, “Flor do 
Caribe”, também vai muito 

bem na faixa das 18h da 
Globo...Igualou, terça-feira, 
o recorde de audiência em São 
Paulo, com 23 pontos e 33% 
de participação.Nesta sexta-
feira acontece a semifi nal do 

“Top Chef” na Record.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ESTÁ PRONTO Foram 
concluídas as gravações dos dois 
especiais de “Sob Pressão”, 
“Plantão Covid”, e também toda 
a sua estratégia comercial, junto 
às emissoras próprias e afi liadas 
da Globo. No elenco, Marjorie 
Estiano, Julio Andrade, Bruno 
Garcia, Pablo Sanábio, Drica 
Moraes, Fabiula Nascimento (fo-
to), Julia Shimura, Josie Antello, 
David Junior, Roberta Rodrigues, 
Marcos Caruso, Marcello Melo 
Junior e Heslaine Vieira.  Exibição 
nos dias 6 e 13 de outubro. 

HEBE ESPECIAL - 1
Usando o seu arquivo, a Band 

está montando um especial com 
os melhores momentos de Hebe 
Camargo, entre os anos de 1979 e 
1985.

Ronnie Von foi convidado para a 
sua apresentação.

HEBE ESPECIAL – 2
O especial da Band, com duas 

horas de duração, mas ainda sem 
data de exibição, vai mostrar 
alguns momentos importantes do 
programa da Hebe na casa.

Entre os seus convidados, Dercy, 
Mazzaropi, Elis Regina, Bibi Ferreira, 
Nara Leão, Edu Lobo, Golias, 
Clodovil, Ney Matogrosso, Flávio 
Cavalcanti, Ivan Lins, Chico Xavier e 
Fausto Silva.

 
AÍ SIM

Nas comemorações dos seus 34 
anos, o “Roda Viva”, da Cultura, vai 

receber o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

E como entrevistadores, os 
âncoras do passado, Daniela Lima, 
Heródoto Barbeiro, Rodolpho 
Gamberini, Matinas Suzuki e Paulo 
Markun.

SEM PREVISÃO - 1
“Amor de Mãe” voltou aos estúdios 

da Globo em 10 de agosto, depois da 
paralisação imposta pela Covid-19. 
Tudo dentro de um rígido e cuidadoso 
protocolo de segurança, mas que não 
impede a ocorrência de alguns casos. 
Por exemplo, Vladimir Brichta.

SEM PREVISÃO - 2
Acontece que, mesmo sendo um 

número até pequeno de capítulos, 
apenas 23, a produção de “Amor de 
Mãe” não trabalha com prazos para a 
conclusão dos trabalhos.  Consultada, 
a Globo informa que ainda “não 
temos essa con� rmação”.
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POLÊMICA

Pivô de polêmica no fim e 
semana, Carol Solberg se ma-
nifestou nas redes sociais. A 
jogadora de vôlei de praia disse 
viver “numa democracia” e ter 
“o direito de se manifestar”, dois 
dias após gritar “Fora, Bolsona-
ro” em entrevista ao vivo no ca-
nal SporTV, ao fim da cerimônia 
de premiação da primeira etapa 
do Circuito Brasileiro de vôlei de 
praia, em Saquarema (RJ).

A atitude causou polêmica 
nas redes sociais e também 
no mundo do vôlei. Ainda no 
domingo, a Confederação Bra-
sileira de Vôlei (CBV) emitindo 
nota condenando a declaração 
de Carol. 

O mesmo fez a Comissão 
Nacional de Atletas do Vôlei de 
Praia. Já atletas como a central 
Fabiana, bicampeã olímpica, 
defendeu o direito de Carol se 
manifestar politicamente.

“Vivemos em uma demo-
cracia e temos o direito de nos 
manifestar e de gritar nossa 
indignação com esse governo. 
Não sou de nenhum partido, 
não sou ativista, sou uma atleta. 
É o que gosto de ser. Eu amo 
meu esporte, represento meu 
País em campeonatos mundiais 
desde meus 16 anos e espero 
que o ambiente esportivo seja 
sempre um lugar democrático”, 
disse Carol, em seu perfil no 
Instagram.

As declarações da atleta 
foram uma resposta à nota 
emitida pela CBV. “O ato prati-
cado pela atleta Carol Solberg 
durante a entrevista ocorrida 
ao fim da disputa da primeira 
etapa do Circuito Brasileiro 
Open de Volei de Praia, em na-
da condiz com a atitude ética 
que os atletas devem sempre 
zelar. Aproveitamos ainda para 
demonstrar toda nossa tristeza 
e insatisfação, tendo em vista 
que essa primeira etapa do CB-
VP OPEN 2020/2021”, registrou 
a entidade.

“VIVEMOS NUMA 
DEMOCRACIA”, DIZ 
CAROL SOLBERG, 
APÓS CRÍTICAS

SURTO

O técnico Domènec Tor-
rent é mais um caso confirma-
do de Covid-19 no Flamengo. 
O resultado de sua contrapro-
va saiu nesta quarta-feira 23. 
O treinador se encontra assin-
tomático e está em sua casa 
no Rio de Janeiro. Ao todo, 16 
jogadores testaram positivo 
para o novo coronavírus.

Os demais auxiliares de 
Dome, Jordi Guerrero, Jordi 
Gris e Julian Jimenez, tiveram 
resultado negativo. O número 
de infectados na delegação do 
Flamengo que viajou ao Equa-
dor chega a 27. 

O presidente do Flamen-
go, Rodolfo Landim, também 
testou positivo, assim como 
o vice-presidente de futebol, 
Marcos Braz e o membro do 
Conselho de Futebol Dekko 
Roismann. 

Cinco membros da co-
missão técnica, ainda não 
identificados, se incluem na 
lista de contaminados. O clube 
aguarda as contraprovas para 
se manifestar oficialmente.

No elenco, os zagueiros 
Léo Pereira, Thuler e Rodrigo 
Caio, o lateral-esquerdo Renê, 
os volantes Willian Arão e João 
Gomes, o meia Everton Ribei-
ro e o goleiro Gabriel Batista 
também foram confirmados 
como infectados nos exames 
feitos nesta quarta-feira. Por 
outro lado, o atacante Pedro e 
o volante Thiago Maia tiveram 
resultado negativo.

Apesar disso, a Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) 
não deve adiar a partida entre 
Palmeiras e Flamengo, que es-
tá marcada para este domingo, 
às 16h, no Allianz Parque, pela 
12ª rodada do Brasileirão. 

O clube rubro-negro pediu 
o adiamento porque tem sete 
jogadores contaminados com 
coronavírus. O time alviverde 
já se mostrou contrário à pos-
sível mudança de data.

FLAMENGO TEM 16 
ATLETAS COM COVID-19; 
DOMÈNEC TAMBÉM 
TESTA POSITIVO

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO
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O atacante potiguar Zé Eduardo, 
que deixou América esta se-
mana, começa a treinar com o 

elenco profissional do Cruzeiro nesta 
quinta-feira 23. Ele será um dos refor-
ços da equipe mineira para a disputa 
da Série B do Campeonato Brasileiro. 
O pedido para que a direção cruzeiren-
se acertasse a vinda do potiguar partiu 
do treinador mineiro Ney Franco.

“É uma oportunidade única em 

minha vida. Na carreira de atleta pro-
fissional de futebol, temos que cuidar 
e buscar sempre nossa evolução pro-
fissional”, disse Zé Eduardo, ao se des-
pedir da torcida americana na última 
terça-feira 22. Ele publicou uma carta 
de despedida no perfil do instagram.

O atacante já pertencia ao Cruzei-
ro, mas estava emprestado ao América 
desde julho. O atacante marcou cinco 
gols ao longo do período. No primeiro 
semestre, ele disputou o Campeonato 
Mineiro pela equipe do Villa Nova.

Zé Eduardo chegou ao Cruzeiro 
em 2019, após se destacar pelo time 
do Visão Celeste, da cidade de Parna-
mirim, durante a disputa da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. O atacante 
passou o restante do ano na equipe 
Sub-20 da equipe cruzeirense Em 

2020, ele foi emprestado ao Villa Nova.
A busca por Zé Eduardo aconte-

ceu pelo impedimento de registro de 
novas contratações pela Federação 
Internacional de Futebol (Fifa). Com 
isso, a equipe fez a análise de todos 
os atletas que estão emprestados pelo 
Cruzeiro. Os empréstimos não estão 
incluídos nas proibições impostas pe-
la Fifa.

No atual elenco cruzeirense, o 
técnico Ney Franco tem à sua dispo-
sição 17 jogadores com menos de 21 
anos. Desses, apenas cinco ainda não 
tiveram oportunidade de estrear no 
Brasileiro. São os casos dos goleiros 
Vinícius e Vitor Eudes, que aguardam 
a “deixa” do titular absoluto Fábio, do 
meia Marco Antônio, do zagueiro Pau-
lo, e do atacante Vinícius Popó.

CANINDÉ PEREIRA

ZÉ EDUARDO É O 
NOVO ATACANTE 
DO CRUZEIRO
ACERTO | Jogador potiguar 
estava no elenco do América e 
deve iniciar hoje os treinos com 
o time cruzeirense, em Belo 
Horizonte (MG), para a série B do 
Campeonato Brasileiro

Atacante potiguar Zé Eduardo, que deixou América esta semana, começa a treinar com o elenco profissional do Cruzeiro nesta quinta-feira 23


