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AÇÃO FORA DOS PRESÍDIOS

OPERAÇÃO. 8 E 9 | Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do 
Norte iniciou uma série de operações para capturar pessoas foragidas do sistema 
prisional e para fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais de quem faz o uso de 
tornozeleiras eletrônicas no Estado. No feriadão, ação foi na comunidade do Japão

SEAP RN / REPRODUÇÃO

Polícia Penal 
vai às ruas

EDUCAÇÃO. 12 | Nesta terça-feira, governadora Fátima 
Bezerra anunciou que, na rede pública estadual, 
as aulas seguirão no modelo remoto até o fim do 

ano. Apesar disso, retomada das atividades na rede 
particular está autorizada. Em Natal, prefeitura deve 
publicar nesta quarta decreto com novas orientações

Aulas presenciais 
na rede pública só 
voltarão em 2021

Seturn terá de avisar 
120 dias antes de fazer 
mudanças em linhas

Álvaro vai “derreter” 
quando Natal descobrir 
nepotismo, diz Kelps

Metade das crianças no 
RN não tomaram todas 
as vacinas em 2020

TRANSPORTE. 6 | Proposta, do 
vereador Preto Aquino, foi aprovada 
ontem na Câmara Municipal e agora 
vai à sanção do prefeito Álvaro Dias

ELEIÇÕES 2020. 3 | Candidato lembrou 
que parentes do prefeito de Natal são 
investigados por nomeações sem 
concurso para a Assembleia do RN

 ALEX VIANA

Álvaro vai “derreter” 
quando Natal descobrir 
nepotismo, diz Kelps

Candidato lembrou 
que parentes do prefeito de Natal são 
investigados por nomeações sem 
concurso para a Assembleia do RN

IMUNIZAÇÃO. 7 | Levantamento 
mostra que a cobertura de 
vacinação infantil foi de 47,42% no 
Rio Grande do Norte até agora

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Sem máscara, eleitor
não votará este ano,
determina TSE em
protocolo para eleições

Setor de padarias
volta ao normal
em Natal, mas com
grandes desafios

Governo do RN pode
fechar ano com queda de 
R$ 666 mi na arrecadação, 
aponta estimativa do TCE

SAÚDE. 2 | Tribunal superior Eleitoral 
apresentou nesta terça-feira plano para 
as eleições de 2020, que contarão 
com mais de 2 milhões de mesários e 
apoiadores e 148 milhões de eleitores

ECONOMIA. 6 | Com cerca de 600 
estabelecimentos e um faturamento 
anual difícil de calcular, o segmento é 
composto principalmente por pequenos 
negócios com até 10 empregados

ECONOMIA. 5 | De acordo com o 
levantamento, o Estado perdeu, até 
o mês de julho, R$ 570,3 milhões em 
arrecadação por conta da pandemia. A 
diminuição é fruto do impacto da Covid

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ACORDO PARA 
RETOMADA DA 
FROTA DE ÔNIBUS
TRANSPORTE. 2 | Defensoria Pública do Rio Grande do Norte e a 
Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) chegaram a 
um acordo para que, até o dia 14 de setembro, 70% da frota de 
ônibus e 100% da frota de alternativos estejam em circulação
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PENDURICALHO

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou nesta 
terça-feira um novo benefício 
para a magistratura. Agora, 
o juiz que acumular mais de 
uma vara de Justiça, receberá 
o adicional de acervo - uma 
espécie de recompensa para 
quem tem mais processos pa-
ra decidir.

O penduricalho foi aprova-
do na última sessão comanda-
da pelo ministro Dias To� oli, 
que na quinta-feira deixará a 
presidência do CNJ e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O magistrado que tiver di-
reito ao novo benefício recebe-
rá um terço do salário a mais 
por mês que acumular mais 
de uma vara. Esse adicional já 
é pago na Justiça Federal e na 
Justiça do Trabalho. A pedido 
da Associação dos Magistra-
dos do Brasil (AMB), o CNJ 
aprovou uma recomendação 
para que o adicional seja pago 
a todos os juízes do País.

Foi o próprio To� oli ( foto) 
que levou a sugestão ao plená-
rio. Ele argumentou que existe 
jurisprudência do STF no sen-
tido de que todos os juízes têm 
o mesmo direito. Portanto, não 
seria correto apenas dois ra-
mos do Judiciário terem direi-
to ao benefício, em detrimento 
dos demais.

Ainda na justi� cativa apre-
sentada, To� oli a� rmou que, 
conforme dados do CNJ, o nú-
mero de juízes cresceu 7,2% en-
tre 2010 e 2019. No mesmo perí-
odo, a quantidade de processos 
novos aumentou 26%. Ainda 
assim, o número de julgamen-
tos cresceu 37,1%. Portanto, os 
magistrados estariam em um 
“cenário de sobrecarga de traba-
lho e excesso de acervo”.

Como se trata de reco-
mendação, os tribunais não 
têm obrigação de pagar o novo 
benefício.

CNJ APROVA NOVO 
BENEFÍCIO PARA 
JUIZ COM MAIS 
PROCESSOS

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
apresentou nesta terça-feira 8 o 
plano sanitário que deverá ser 

seguido por todos os envolvidos nas elei-
ções municipais de 2020. O documento 
prevê que o eleitor deve obrigatoriamen-
te usar máscara sobre o nariz e a boca 
para ter acesso ao seu local de votação.

Elaborado com auxílio dos médi-
cos David Uip, do hospital Sírio-Liba-
nês, Luís Fernando Aranha Camargo, 
do hospital Albert Einstein, e Marília 
Santini, da Fundação Fiocruz, o plano 
prevê ainda procedimentos a serem 
adotados por mesários.

As eleições de 2020 contarão com 
mais de 2 milhões de mesários e apoia-
dores – considerando quatro mesários 
por seção eleitoral – e 148 milhões de 
eleitores. O primeiro turno da votação 
acontecerá em 15 de novembro.

O presidente do TSE, Luís Rober-
to Barroso, a� rmou que a Corte está 
contando com um alto volume de me-
sários voluntários e que os mesários 
que forem eventualmente convocados 
e pertencentes a grupos de risco terão 
a opção de não participar. “Estamos 
contanto com uma ampla adesão dos 
mesários que não pertencem  a grupos 
de risco”, disse Barroso. De acordo 

com o presidente do TSE, graças à 
campanha realizada com o médico 
Drauzio Varella, os estados do Rio de 
Janeiro, Paraná, Pernambuco e Tocan-
tins já registraram mais que o dobro 
de voluntários de 2016. São Paulo tam-
bém registrou aumento.

Além da exclusão da biometria – 
que prolongaria o tempo de votação 
em 70%, em média, e aumenta risco 
de contaminação por Covid-19 – e da 
prorrogação da duração das eleições 
– que começará uma hora mais cedo, 
passando a ser das 7h às 17h –, o TSE 

divulgou uma série de procedimentos.
Os materiais necessários para ga-

rantir o cuprimento de medidas sani-
tárias foram doados por 30 empresas 
e entidades e receberão isenção do 
ICMS que incidiria sobre essas doações. 
Segundo Barroso, a desobrigação do 
imposto foi facilitada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, pelo advo-
gado-geral da União (AGU), José Levi 
Mello do Amaral Júnior, e pelo secretário 
de Estado da Fazenda, Bruno Negris.

Serão usados nos dois turnos: 
9.726.113 milhões de máscaras descar-
táveis ( fornecidas aos mesários, para 
serem trocadas a cada 4 horas), mais 
de 2 milhões de frascos de 100 ml de 
álcool gel para os mesários, 533.170 
marcadores para o chão, 1.887.836 
viseiras plásticas (para os mesários) e 
mais de 1 milhão de litros de álcool gel 
para os eleitores.

Os procedimentos prevêem o 
isolamento de infectados, o distancia-
mento de pelo menos um metro entre 
todos, a higienização das mãos e das 
superfícies, o uso de proteção sobre a 
boca e o nariz, além de � la preferencial 
durante as primeiras três horas de vo-
tação, das 7h às 10h, para quem tem 
mais de 60 anos.

A Defensoria Pública do Rio 
Grande do Norte e a Secretaria 
de Mobilidade Urbana de Natal 

(STTU) chegaram a um acordo nesta 
terça-feira 8 quanto à frota de ônibus 
que deve circular na capital potiguar 
durante a pandemia da Covid-19.

Em audiência de conciliação na 
6ª Vara da Fazenda Pública de Natal, 
as partes acordaram que, até o dia 14 
de setembro, 70% da frota de ônibus e 
100% da frota de alternativos deverão 
estar em circulação em Natal.

A audiência foi realizada no âm-
bito de um processo movido pela 
Defensoria que pedia a regularização 

da frota de ônibus em Natal para pos-
sibilitar o deslocamento seguro dos 
usuários do serviço, sem aglomeração, 
sem demora e seguindo as medidas 
sanitárias necessárias ao controle e 
enfrentamento da Covid-19.

No dia 28 de agosto, a Justiça che-
gou a determinar que 100% da frota 
voltasse a rodar, mas as empresas ale-
gam que não há demanda para isso.

Atualmente, segundo a Defenso-
ria, apenas 53% da frota se encontra 
circulando, embora a retomada das 
atividades econômicas tenha inicia-
do em junho e já esteja com todas as 
suas fases concluídas. O Sindicato das 

Empresas de Ônibus (Seturn) contesta 
o dado e diz que 58% da frota está ro-
dando.

O acordo fechado nesta terça-feira 
prevê ainda o restabelecimento, até 
14 de setembro, de 12 das 20 linhas 
que foram suspensas após o início da 
pandemia. Durante o período, a STTU 
se compromete ainda a não praticar 
qualquer ato de restrição à gratuidade 
dos idosos e ao direito a meia passa-
gem dos estudantes. As de� nições 
entre as partes serão revisadas no dia 
9 de outubro, quando uma nova au-
diência de conciliação será realizada 
virtualmente.

Sem máscara, eleitor não 
votará este ano, decide TSE
PROTOCOLO | Tribunal superior Eleitoral apresentou nesta terça-feira plano para as eleições de 2020, que contarão com mais de 2 milhões de 
mesários e apoiadores – considerando quatro mesários por seção eleitoral – e 148 milhões de eleitores. 1º turno será no dia 15 de novembro

Presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, apresentou protocolo para as eleições 2020

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NELSON JR / STF

ABDIAS PINHEIRO / TSE

Hoje, menos de 60% da frota está circulando

STTU e Defensoria fecham acordo,
e Natal vai ter 70% da frota rodando

ECONOMIA
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ELEIÇÕES 2020 | Pelo menos 10 parentes do prefeito são investigados por terem sido nomeados entre os anos de 1990 e 2002 para cargos efetivos 
da Assembleia Legislativa sem concurso público. Para Kelps, atual prefeito “é o cara que mais faz nepotismo na história do Rio Grande do Norte”

O candidato do Solidariedade 
à Prefeitura do Natal, Kelps 
Lima, disse nesta terça-feira 

8 que o prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
que atualmente lidera as pesquisas 
de intenção de voto para o Executivo, 
“vai derreter” quando a cidade desco-
brir o envolvimento dele em supostos 
casos de nepotismo na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte.

“Eu não acredito que Natal vá ele-
ger um prefeito que fez nomeações 
de todos os seus parentes, nomea-
ções ilegais, quando foi presidente da 
Assembleia Legislativa. É o cara que 
mais faz nepotismo na história do Rio 
Grande do Norte. Natal não conhece 
Álvaro”, afirmou Kelps, em entrevista 
à 96 FM.

Na avaliação do candidato do 
Solidariedade, Álvaro Dias tem tido 
bom desempenho nas pesquisas de 
intenção de voto por causa das ações 
da prefeitura no combate à pande-
mia do novo coronavírus, e não por 
reconhecimento da população de seu 
histórico político. “Natal viu Álvaro 
na pandemia. Todos os prefeitos do 
Brasil cresceram e qualquer um cres-
ceria”, enfatizou.

Kelps ressaltou que Álvaro Dias 
faz parte do mesmo grupo político 
que controlou a Prefeitura do Natal 
durante quatro mandatos e que, se-
gundo ele, não desenvolveu a cidade 
em nenhuma área. “A cidade não é re-
ferência em nenhum índice nacional 
de gestão, educação ou saúde. Álvaro 
será derretido na eleição quando for 
apresentado a Natal”, acrescentou.

O candidato do Solidariedade 
ligou, ainda, Álvaro Dias ao ex-gover-
nador Robinson Faria e avaliou que, 
assim como o Estado não conhecia 
Robinson em 2014, a capital potiguar 
não conhece o atual prefeito – que as-
sumiu o cargo em 2018 após renúncia 
de Carlos Eduardo Alves.

“O Estado não conhecia Robin-
son. Depois de o eleger governador, 
viu a tragédia. As pessoas de Natal 
não sabem quem é Álvaro Dias. 
Quando virem o histórico político de 
Álvaro, o que ele fez quando foi presi-
dente da Assembleia, aí vão entender 
um pouquinho quem é Álvaro”, fina-
lizou.

“TREM DA ALEGRIA”
Em uma reportagem publicada 

em outubro de 2018, o Agora RN 
mostrou que pelo menos 10 parentes 
de Álvaro Dias são investigados por 
terem sido nomeados entre os anos 
de 1990 e 2002 para cargos efetivos da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte sem ter prestado concurso 
público previamente. O Ministério 
Público Estadual (MPRN) denunciou 
a irregularidade em 2008.

Além desses 10, outros 183 servi-
dores respondem como réus na mes-
ma investigação. O caso, que está dis-
tribuído em 21 processos distintos, 
ficou conhecido como “Trem da Ale-
gria”. De acordo com o MPRN, além 
de não terem prestado concurso, es-
ses servidores tinham deputados es-
taduais como padrinhos políticos ou 
relação com alguma pessoa influen-

te. Em algumas circunstâncias, os 
funcionários admitidos sequer pre-
enchiam requisitos técnicos – casos 
de assessores jurídicos sem formação 
em direito que foram nomeados.

Álvaro Dias foi presidente da As-
sembleia entre 1997 e 2003, portanto, 
assinou algumas das nomeações. Ele 
– que também já foi deputado fede-
ral – era deputado estadual até 2016, 
quando abdicou do mandato para 
assumir o cargo de vice-prefeito em 
Natal. Dois anos depois, tomou posse 
como prefeito após renúncia de Car-
los Eduardo.

A investigação apontou que, 
entre 1990 e 2002, “a investidura 
de servidores no quadro perma-
nente de pessoal daquele órgão 
compreendeu pessoas que, pos-
suindo qualquer tipo de vínculo 
funcional com algum órgão da ad-
ministração pública estadual, di-
reta e indireta, ou de prefeituras, 
foram colocadas à disposição da 
Assembleia Legislativa e depois 
enquadrados, sem qualquer pu-
dor, em diversos cargos de provi-
mento efetivo”.

À época, o prefeito respondeu que 
as nomeações sem concurso aconte-
ceram porque a Assembleia não tinha 
quadro de carreira. Segundo Álvaro 
Dias disse ao Agora RN na ocasião, 
todos os servidores da Assembleia fo-
ram efetivados em cargos segundo os 
mesmos critérios, ou seja, não houve 
tratamento diferenciado para os seus 
parentes ou para os demais envolvi-
dos no “Trem da Alegria”.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), e deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade)

Álvaro vai “derreter” quando Natal 
descobrir nepotismo, diz Kelps Lima

ELPÍDIO JÚNIOR/CMN | JOÃO GILBERTO/ALRN

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou nesta terça-feira 

8 que o projeto de lei que endurece o 
combate às notícias falsas será votado 
ainda em 2020 pela Casa.

O deputado estima que serão ne-
cessárias duas semanas para que se 
tenha um texto final do grupo de traba-
lho que analisa a proposta e mais duas 
semanas para ir ao plenário.

“Eu acho que mais uma ou duas 
semanas no máximo. Certamente o 
grupo de trabalho vai ter uma propos-
ta para apresentar aos líderes. E aí, a 
partir daí, mais umas duas semanas 
para votar. Eu acho que umas quatro 
semanas eu espero que a gente consi-
ga avançar”, declarou ao participar de 
painel virtual sobre o tema promovido 
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

O projeto foi aprovado no Senado 
e passa por suas primeiras discussões 
na Câmara. Os senadores retiraram da 
proposta tipos penais para enquadrar 
quem propagasse as chamadas fake 
news. Na Câmara, a tendência é que os 
trechos sejam resgatados.

Rodrigo Maia já manifestou ser fa-
vorável à criação de um dispositivo que 
responsabilize as empresas donas das 
redes sociais pelo conteúdo que circula 
em suas plataformas.

A proposta das fake news é contro-
versa. Empresas de tecnologia e enti-
dades da sociedade civil já se manifes-
taram dizendo que a proposta ameaça 
a liberdade de expressão.

Um dos críticos do projeto é o pre-
sidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o 
texto é “mais uma tentativa de botar 
limites na liberdade de expressão”. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defende lei de combate às fake news

Maia diz que projeto de combate às fake news 
deve ser votado na Câmara em quatro semanas

NOTÍCIAS FALSAS

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÂNIA RÊGO / AGÊNCIA BRASIL

OPERAÇÃO

O ex-prefeito do Rio de 
Janeiro e pré-candidato a um 
novo mandato Eduardo Paes 
(DEM) recebeu doação ilegal de 
R$ 10,8 milhões da Odebrecht 
nas eleições de 2012.

É o que diz o Ministério 
Público Eleitoral do Rio de 
Janeiro, que denunciou Paes 
por corrupção passiva, lava-
gem de dinheiro e falsidade 
ideológica eleitoral. O Juízo 
da 204ª Zona Eleitoral do RJ 
já recebeu a denúncia e tor-
nou o ex-prefeito réu. Foram 
cumpridos mandatos de bus-
ca e apreensão contra Paes 
nesta terça-feira 8.

A denúncia é resultado de 
investigações iniciadas a partir 
da delação de executivos da 
Odebrecht. Segundo Benedic-
to Barbosa da Silva Junior (o 
BJ) e Leandro Andrade Azeve-
do, o ex-prefeito teria recebido 
doações via caixa 2 em 2010, 
2012 e 2014.

A denúncia apresentada à 
Justiça trata especificamente 
da campanha de 2012. Os inves-
tigadores dizem haver “grande 
volume de provas independen-
tes do acordo de colaboração 
celebrado com executivos do 
Grupo Odebrecht que demons-
tram –para além de qualquer 
dúvida razoável– a prática dos 
crimes de corrupção, lavagem 
de dinheiro e falsidade ideológi-
ca eleitoral”.

O MP-RJ afirma que as doa-
ções da Odebrecht a Paes foram 
feitas por meio de uma empresa 
de propaganda contratada pela 
campanha do ex-prefeito em 
2012. Essa empresa recebeu 18 
pagamentos em dinheiro da 
construtora.

Em nota, a defesa de Eduar-
do Paes afirmou que o político 
está “indignado” e que, para 
ele, o cumprimento de busca e 
apreensão em sua casa foi uma 
“uma tentativa clara de interfe-
rência do processo eleitoral”.

PAES RECEBEU R$ 
10,8 MILHÕES DA 
ODEBRECHT VIA 
CAIXA 2, DIZ MP-RJ
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SANTA CRUZ: DINHEIRO VIVO
O ex-presidente da Fecomercio-

RJ, Orlando Diniz, revelou em 
delação premiada que o atual 
presidente nacional da OAB, Felipe 
Santa Cruz, pediu dinheiro “em 
espécie” para sua campanha à 
reeleição da OAB do Rio, em 2014. 
O dinheiro foi viabilizado em um 
contrato de fachada.  

DINHEIRO NO RALO
A Câmara dos Deputados, o 

segundo parlamento mais caro 
do mundo, tem 9.565 “secretários 
parlamentares” com salários de 
sonho, além dos 1.761 cargos de 
natureza especial (CNE). Nisso 
Rodrigo Maia não mexe.

#VAIPASSAR
O Brasil registrou mais 41 mil 

curados da covid, nesta terça, 
e reduziu o número de pessoas 
infectadas a 637,3 mil. É o menor 
número de casos ativos desde 23 
de julho, uma redução de 22,2% em 
relação ao pico.

ÍNDIA PASSA E ABRE
A Índia passou o Brasil, em 

número de casos de covid, e abriu. 

Projeções de especialistas apontam 
que em dois meses, os infectados 
indianos vão superar os norte-
americanos, atualmente em 6,4 
milhões.

PARA FICAR DE OLHO
Está cada vez mais difícil 

relacionar o desrespeito ao 
isolamento à alta nos casos e há 
quem diga que o feriadão será 
lembrado daqui a 14 dias se a 
queda continuar. Os � agrantes de 
aglomeração bateram recordes.

CONTA OUTRA
Logo depois de reclamar ter 

sido prejudicado na eleição a 
presidente do Senado em 2019, 
Renan Calheiros (MDB-AL) disse 
que “em nenhuma hipótese será 
candidato” no ano que vem. Só não 
achou quem acredite.

MUNDO PÓS-COVID
Junto aos chanceleres dos 

Brics, Ernesto Araújo disse ser 
necessário que democracia no plano 
internacional precisa ter espelho 
no doméstico. Para o ministro, só a 
liberdade “conduzirá a uma ordem 
mundial melhor”.

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que é do grupo “Muda, 
Senado”, fez um apelo em carta aberta ao presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, contra a Proposta de Emenda à Constituição que permitiria 
a reeleição do chefe do comando do Legislativo. “A democracia é linda 
e sua beleza maior está na alternância do poder,” justi� cou. O senador, 
no entanto, não rejeitou a possibilidade de ser favorável à proposta, caso 
Alcolumbre consiga entregar “três felicidades ao povo brasileiro”.

FELICIDADE Nº1
A primeira condição de 

Guimarães é que PEC da reeleição 
só passaria a valer na próxima 
legislatura, e não bene� ciaria os 
atuais presidentes.

FELICIDADE Nº2
A votação da PEC da prisão 

após condenação em segunda 

instância é a segunda “condição” 
para a PEC da reeleição ganhar 
apoio no Senado.

FELICIDADE Nº3
O compromisso do presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia, de 
votar o � m do foro privilegiado é 
a última “felicidade” sugerida pelo 
senador.

A crítica de Deltan Dallagnol a um senador enrolado em mais de uma 
dúzia de processos da Lava Jato foi interpretada no Conselho Nacional 
do Ministério Público como “ataque ao Senado” e não uma crítica ao 

parlamentar. Para o CNMP, a punição de “censura” é justificada porque Dallagnol 
está em posição cômoda, com estabilidade, e não deve emitir opiniões políticas. 
A regra não se aplica aos ataques de ministros do Supremo Tribunal Federal, 
servidores estáveis, ao presidente Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, 
o ministro Marco Aurélio lembrou que críticas de ministros não foram 
consideradas ataques à Presidência. Marco Aurélio cobrou postura exemplar 
do STF, que deve evitar críticas “cáusticas” como a proferida pelo presidente do 
TSE, ministro Barroso. Ministros do STF estão na “posição cômoda” de outros 
servidores, mas não estão sujeitos a críticas e nem a punição, como Dallagnol. 
Falar mal do STF pode render ação policial contra o seu crítico, como ocorreu no 
inquérito chefiado pelo ministro Alexandre de Moraes.
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SAÚDE | Vacinação, uma vez aprovada, será feita em duas doses. Pasta prevê que, inicialmente, chegarão
ao País 100,4 milhões de doses da vacina, e estima que a segunda dose seja disponibilizada no 2º semestre

O ministro interino da Saúde, 
Eduardo Pazuello, a� rmou nes-
ta terça-feira 8 que o País espera 

dar início em janeiro à vacinação da 
população contra o novo coronavírus.

Em reunião ministerial, o ministro 
disse que as primeiras doses devem 
chegar a partir do início do próximo 
ano e que o plano é já imunizar “todo 
mundo”.

“A gente está fazendo os contratos 
com quem fabrica a vacina, e a previ-
são é de que essa vacina chegue para 
nós a partir de janeiro. Em janeiro do 
ano que vem, a gente começa a vacinar 
todo mundo”, disse.

A candidata a vacina, que no 
Brasil será produzida pela Universi-
dade de Oxford em parceria com a 
Fiocruz, está na terceira fase de tes-
tes. Ela só receberá aval para uso na 
população quando os testes forem 
concluídos e seu sucesso atestado. 
A a� rmação do ministro aconteceu 
antes de a indústria AstraZeneca 
informar que os testes foram sus-
pensos por causa de uma reação 
adversa em um paciente.

A vacinação, uma vez aprovada, 
será feita em duas doses. A pasta pre-
vê que, inicialmente, chegarão ao país 
100,4 milhões de doses da vacina, e 
estima que a segunda dose seja dis-
ponibilizada no segundo semestre do 
próximo ano.

Na semana passada, o secretá-
rio-executivo do Ministério da Saúde, 
Elcio Franco, disse, no entanto, que a 
vacina não deve ser para toda a popu-
lação. “Dentro dos dados da epidemio-
logia, não há previsão de vacinar 100% 
da população. Isso não é o normal, mas 
sim os grupos de risco”, disse.

Pazuello fez a a� rmação ao ser in-
dagado pela blogueira Esther Castilho, 
uma menina de 10 anos que foi con-
vidada pelo presidente Jair Bolsonaro 
para participar da reunião ministerial.

A pedido de Bolsonaro, ela fez uma 
série de perguntas aos auxiliares pre-
sentes, muitas delas formuladas pelo 
próprio presidente e repetidas pela 
menina.

A blogueira questionou o minis-
tro da Educação, Milton Ribeiro, por 
exemplo, quando serão retomadas as 
aulas presenciais no país.

“As aulas devem voltar em breve, 
assim que tiver mais segurança. E isso 
depende de cada governo estadual”, 

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a defender a não obrigato-
riedade da vacina contra o novo 
coronavírus no Brasil, quando ela 
estiver disponível. A declaração foi 
dada nesta terça-feira em reunião 
com médicos defensores do uso 
da hidroxicloroquina no tratamen-
to precoce do novo coronavírus, 
apesar de não haver comprovação 
cientít� ca da e� cácia do remédio 
contra a Covid-19.

“A gente não pode injetar qual-
quer coisa nas pessoas e muito me-
nos obrigar. Eu falei, inclusive, que 
ninguém vai ser obrigado a tomar 
vacina, e o mundo caiu na minha 
cabeça. A vacina é uma coisa que, 
no meu entender, você faz a cam-
panha e busca uma solução. Você 
não pode amarrar o cara e dar a 
vacina nele. Eu acho que não pode 
ser assim”, a� rmou.

Na segunda-feira da semana 

passada, Bolsonaro a� rmou que 
“ninguém pode obrigar ninguém 
a tomar vacina”, depois que uma 
apoiadora lhe pediu que não 
deixasse “fazer esse negócio de 
vacina”.

A declaração foi feita na chega-
da ao Palácio da Alvorada, quan-
do ele parou para conversar com 
simpatizantes. O presidente tinha 
acabado de chegar ao local quando 
uma mulher fez um pedido, sem 
citar a pandemia da Covid-19.

“Ô, Bolsonaro, não deixa fazer 
esse negócio de vacina, não, viu? 
Isso é perigoso”, disse a mulher.

O posicionamento do presi-
dente contraria o que determina a 
legislação. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) estabelece 
no § 1º do artigo 14 que “é obriga-
tória a vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas autori-
dades sanitárias”.

Ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, falou sobre os planos para vacinação

‘Janeiro a gente começa a vacinar 
todo mundo’, diz ministro da Saúde

“Você não pode amarrar o cara
e dar a vacina nele”, diz Bolsonaro

ERASMO SALOMÃO / MS

Conselho aplica censura a Deltan por “pregação política”
MINISTÉRIO PÚBLICO

respondeu o ministro.
Sob risos do presidente, ela pergun-

tou ainda ao vice-presidente Hamilton 
Mourão se ele deseja se tornar um dia 
presidente do País. “Em hipótese algu-
ma”, disse o general da reserva.

Em tom de brincadeira, o ministro 
da Defesa, Fernando Azevedo, respon-
deu, ao ser questionado se o Brasil está 
protegido de ameaças externas, que 
pretende tornar o serviço militar obri-

gatório para as mulheres.
A menina tem um programa no 

YouTube e já entrevistou pelo menos 
quatro vezes o presidente. No ano 
passado, ela foi convidada por Bolso-
naro para a sua cerimônia de posse. 
No início da entrevista, comparti-
lhada pelo presidente em suas redes 
sociais, Bolsonaro disse que gostaria 
que as repórteres do País fossem co-
mo a menina.

O Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) decidiu nesta 
terça-feira 8 aplicar pena de cen-

sura ao procurador da República Deltan 
Dallagnol em razão de publicações fei-
tas pelo ex-chefe da força-tarefa da Lava 
Jato no Paraná com relação à eleição da 
presidência do Senado em 2019. Oito 

conselheiros acompanharam o voto do 
relator, conselheiro Otávio Luiz Rodri-
gues Jr, que entendeu que Deltan violou 
o dever funcional de guardar o decoro 
ao interferir no pleito e ainda mobilizar 
a opinião pública contra o senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL).

“O membro do Ministério Público 

Federal sentiu-se no direito de interferir 
no processo eleitoral do Senado da Re-
pública. Não eram meras declarações de 
apreço ou desapreço de um candidato, o 
que já abriria margem para discussões 
sobre limites constitucionais das mensa-
gens. Ele foi além, incentivou uma cam-
panha (...)”, registrou Rodrigues Júnior.
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ECONOMIA | Projeção é da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que divulgou nesta terça
um balanço sobre o desempenho das finanças estaduais durante a crise sanitária e projeções até dezembro

O Governo do Rio Grande do 
Norte pode terminar o ano de 
2020 com uma queda de R$ 666 

milhões na arrecadação, caso sejam 
necessárias novas medidas restritivas 
para conter o avanço da pandemia 
do novo coronavírus. A projeção é da 
equipe técnica do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), que divulgou nesta 
terça-feira 8 um balanço sobre o de-
sempenho das finanças estaduais du-
rante a crise sanitária.

De acordo com o levantamento, o 
Estado perdeu, até o mês de julho, R$ 
570,3 milhões em arrecadação por con-
ta da pandemia. A diminuição é fruto 
do impacto da doença sobre a ativida-
de econômica, em relação ao observa-
do no ano passado, principalmente na 
arrecadação de ICMS e nos repasses do 
Fundo de Participação dos Estados.

Apesar da queda na arrecadação, o 
Estado teve um aumento de 1,57% nas 
suas receitas, em razão dos repasses 
realizados pelo Governo Federal.

No período, o RN recebeu R$ 495,3 
milhões de um socorro financeiro pres-
tado pelo Governo Federal aos estados e 
municípios. Além disso, as transferências 
destinadas à saúde tiveram um acrésci-
mo de R$ 126,7 milhões no período, em 
relação aos valores do ano passado, o que 
significa um aumento de 84%.

Os dados fazem parte do trabalho 
de acompanhamento concomitante 

dos efeitos da pandemia, realizado pela 
equipe da Diretoria de Administração 
Direta, e foram publicados no Boletim 
Extraordinário 01/2020. Na primeira 
edição deste voletim, foram analisados 
dados da arrecadação até o mês de 
julho de 2020, com a análise e o compa-
rativo do exercício atual com o mesmo 
período referente ao ano de 2019.

PROJEÇÃO
O Voletim também traz uma 

projeção de possíveis cenários para a 
evolução das receitas até o fim do ano. 
Tendo em vista o comportamento das 
receitas após a retomada gradual da 

atividade econômica, os auditores de-
senharam três cenários possíveis.

Em uma perspectiva otimista, as 
receitas voltam ao patamar de 2019, 
o que traria ao fim do ano uma dimi-
nuição de R$ 181 milhões, em relação 
a 2019. Em uma perspectiva moderada, 
a retomada mantém o mesmo nível 
observado em julho deste ano, ocasio-
nando ao fim do ano uma diminuição 
de R$ 435 milhões. Por fim, com uma 
perspectiva pessimista, caso haja um 
novo aumento na disseminação do 
vírus, e novas medidas de restrição 
sejam necessárias, a queda pode alcan-
çar R$ 666 milhões ao fim do ano.

Tribunal de Contas apontou que, até julho, Estado teve perda de R$ 570 milhões na arrecadação

Governo do RN pode fechar ano com 
queda de R$ 666 mi na arrecadação

A indústria farmacêutica As-
traZeneca, responsável pela 
produção da vacina da Uni-

versidade de Oxford contra o novo 
coronavírus decidiu suspender os 
testes nesta terça-feira 8.

Segundo o site de notícias Stat 
News, o processo de revisão padrão 
“desencadeou uma pausa na vacina-
ção para permitir a revisão dos da-
dos de segurança”. Um dos voluntá-
rios teria desenvolvido uma doença 
séria por conta da vacina.

Os testes envolvendo a vacina da 
AstraZeneca, no Brasil, estão aconte-

cendo em pareceria com a Fiocruz. 
A farmacêutica diz ainda que, 

em estudos com participação de 
muitas pessoas, como é o caso da 
fase 3 da vacina em questão, pro-
blemas de saúde ocorrerão aleato-
riamente, mas tais casos precisam 
ser analisados por uma equipe in-
dependente.

A pausa pode impactar o cro-
nograma de conclusão do estudo. 
A farmacêutica afirma que está 
trabalhando para revisar o evento 
encontrado e minimizar qualquer 
potencial impacto no cronograma.

Potencial vacina de Oxford contra a Covid-19 pode demorar mais tempo para sair

Estudo de vacina de Oxford é 
pausado após reação adversa

CORONAVÍRUS

ANDREW CABALLERO REYNOLDS / AFP

A ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, disse nesta ter-
ça-feira 8 que o governo não 

fará nenhum tipo de intervenção nos 
preços dos principais alimentos da 
cesta básica brasileira, que têm apre-
sentado forte inflação nas últimas 
semanas, como arroz, feijão, leite, 
carne e óleo de soja. Há registros de 
crescimento de mais de 100% nas 
gôndolas de supermercados.

Tereza Cristina afirmou que não 
há nenhum risco de desabastecimento 
desses produtos para o consumidor 
brasileiro, e que o governo monitora 
em tempo real a situação do merca-
do. “Estamos vivendo uma situação 
de transição, é uma questão pontual e 
que vai passar. O governo não vai fazer 
nenhuma intervenção em preços de 
mercado, o que estamos fazendo é mo-
nitoramento constante”, disse.

Nesta quarta-feira 9, represen-
tantes da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) têm reunião 
com o governo, em Brasília, para dis-
cutir o assunto. A associação deve 

apresentar um panorama geral so-
bre a inflação dos alimentos e tratar 
de eventuais medidas que possam 
reduzir o preço dos produtos nas 
gôndolas. A expectativa é de que o 
encontro reúna representantes do 
Ministério da Economia, Agricultu-

ra e Palácio do Planalto.
Na semana passada, a associação, 

que representa 27 associações estadu-
ais afiliadas, afirmou que “vê essa con-
juntura com muita preocupação, por 
se tratar de produtos da cesta básica 
da população brasileira”.

Ministra Tereza Cristina, da Agricultura, diz que governo está fazendo “monitoramento constante”

Governo não fará intervenção em 
preços de alimentos, diz ministra

AGRICULTURA

CARLOS SILVA / MAPA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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MARCELO HOLLANDA

Como uma lagartixa que conse-
gue regenerar a calda depois de 
uma pancada, as padarias de 

Natal e região metropolitana aos pou-
cos começam a voltar aos negócios 
depois de quase seis meses de restri-
ção por conta da pandemia do novo 
coronavírus.

Com cerca de 600 estabelecimen-
tos e um faturamento anual difícil de 
calcular, o segmento é composto prin-
cipalmente por pequenos negócios 
com até 10 empregados.

A volta do setor teve uma peculia-
ridade diferente, segundo o presidente 
do Sindicato da Indústria de Panifi-
cação e Confeitaria do Estado do RN 
(Sindipan), Ivanaldo Maia de Oliveira.

“Quem é menor na Zona Norte, 
por exemplo, sofreu menos, por ven-
der apenas pão em um negócio com 
custos menores e onde os empregados 
são oriundos da própria família. Já as 
operações maiores, com mais de 50 
empregados e 60% do faturamento 
dependente do self service, estes ainda 
estão sentindo a pancada da pande-
mia”, resume.

A lógica de Ivanaldo, que preside 
uma entidade com mais de 70 anos 
de fundação, é baseada no princípio 
de que, para muitas padarias, a venda 
de pão é um pretexto para o funciona-
mento do negócio.

“Nesse ponto, é bem diferente da 
padaria de bairro, onde a venda ex-
clusiva de balcão continuou durante 
a pandemia como atividade essencial, 
mas a volta dos self services só reto-
mou mais recentemente com uma 
queda expressiva de frequência e fa-
turamento por conta do isolamento 
social”, lembra o empresário, dono da 
Pão Petrópolis, uma tradicional pada-
ria instalada em um dos bairros mais 
nobres da cidade.

Commoditie corrigida em dólar, 

o trigo é a base de uma paixão que no 
Brasil varia de preço de acordo com o 
local onde é comprado. Na periferia, 
o quilo do pãozinho pode custar por 
volta de R$ 8. Em uma padaria maio, 
pode passar dos R$ 14. Dependendo 
do produto, até mais do que isso.

Segundo Ivanaldo Maia, essa varia-
ção bastante significativa reflete o custo 
entre uma operação simples e uma mais 
sofisticada. Em comum, ele afirma, exis-
tem os concorrentes de peso, como su-
permercados e “atacarejos”, que também 
se especializaram em panificação e pres-
sionam pequenas e grandes padarias.

“Esse pessoal (o dos supermerca-
dos) vende milhares de itens e pode se 
dar ao luxo de usar a panificação como 
chamariz e fazer promoções que tiram 
consumidores das padarias”, afirma.

Mas não é só isso. Durante a pan-
demia, segundo ele, estimuladas pelos 
meios de comunicação, muita gente 
começou a fazer pão em casa durante 
o isolamento social. E isso teve um im-
pacto sobre o setor, já que na esfera das 
padarias mais sofisticadas, o público 
desse tipo de iniciativa - o de maior 
poder aquisitivo – adotou como mo-
dismo a chamada atividade “maker”, 
ou aprenda a fazer você mesmo.

“A Rede Globo foi de grande uti-
lidade ao ensinar receitas de pão 
caseiro para as pessoas durante o 
isolamento social, que, embora seja 
um modismo e, portanto, transitório, 
tirou muita clientela das padarias”, diz 
o empresário.

TRANSITÓRIO OU PERMANENTE
Adelino Marinho, dono do maior 

investimento recente do segmento 
de padarias em Natal e que se impôs 
como uma grife, a Mercatto, não tem 
certeza que, após a pandemia, com o 
surgimento de uma vacina contra o 
novo coronavírus, o perfil de seu con-
sumidor vá retornar ao que era.

“Para mim, as mudanças provocadas 
pelo vírus serão mais permanentes”, afirma.

Ágil nas decisões gerenciais e es-
tratégicas, o negócio comandado por 
Marinho enxugou em estrutura ao 
mesmo tempo que investiu no delivery 
e viu esse serviço saltar de 5% na par-
ticipação de seu faturamento no ano 
passado para nada menos do que 50%.

No mesmo diapasão, o volume de 
álcool que as lojas gastavam em um 
mês começou a ser gasto em um dia, 
com outros tantos custos disparando 
no mesmo ritmo em tempos de dis-

tanciamento social.
“Foram necessárias intervenções, 

rapidamente assimiladas pelos forne-
cedores diante de algumas mudanças 
no comportamento dos clientes.

“Por exemplo, os clientes tinham 
antes à disposição pegadores para 
apanhar os pães e cestas para levá-los 
até um atendente, que os embalava 
e colocava o preço. Notamos que as 
pessoas não queriam mais tocar nas 
pinças com medo de contágio. Por is-
so, invertemos o processo e os clientes 
passaram a indicar o que queriam e os 
funcionários, com luvas, entregavam 
tudo embalado”, diz o empresário.

O importante nisso, segundo ele, é 
que aumentou o volume de produtos 
já embalados e muitos fornecedores 
passaram a tomar conta desse proces-
so. “Começaram a fornecer a mussare-
la já cortada e embalada em diferentes 
pesos e isso deve se manter mesmo 
depois da pandemia”, acredita.

Um fator em especial que o empre-
sário viu de mudança para melhor foi 
no grau de comprometimento dos em-
pregados, que entenderam as dimen-
sões da crise criada pela pandemia.

“Eles perceberam que não se tra-
tava de um problema restrito à classe 
trabalhadora, mas apanhava também 
empresários e toda a sociedade e, com 
isso, passaram a se dedicar com mais 
afinco à manutenção de seus empre-
gos, numa época em que muita geren-
te está perdeu o sustento”, analisa.

Mesmo assim, passados mais de 
cinco meses do início da pandemia, o ne-
gócio comandado por Marinho viu seu 
faturamento desabar para 1/3 do que era 
no final do ano passado. “Hoje, calculo 
que já tenhamos recuperado 2/3”, avalia.

Para ele, o fiel da balança para 
quem busca a sobrevivência nesse se-
tor tem nome: eficiência. “Economizar 
mais, fazer mais com menos sem per-
da de qualidade. Quem conseguir isso 
vai sobreviver”.

Padarias voltam ao normal, 
mas com grandes desafios
ECONOMIA | Com cerca de 600 estabelecimentos e um faturamento anual difícil de calcular, o segmento é composto principalmente por pequenos 
negócios com até 10 empregados. Volta ao normal tem particularidades, como concorrência com “atacarejos” e variação no preço da matéria-prima

Padarias enfrentam dificuldades na retomada das atividades em Natal, afirma segmento

TRANSPORTE

A Câmara Municipal de 
Natal aprovou nesta terça-feira 
8, durante sessão ordinária, um 
projeto de lei, de autoria do ve-
reador Preto Aquino (PSD), que 
obriga as empresas de ônibus 
de Natal a consultar a popula-
ção previamente sobre mudan-
ça de itinerário, rota, horários 
e extinção de linhas de ônibus 
na capital potiguar. O texto vai 
à sanção do prefeito Álvaro Dias

Segundo o vereador Preto 
Aquino, as mudanças no siste-
ma de transporte devem passar 
pelo crivo da população, bem 
como precisam ser aprovadas 
pelo Conselho Municipal de 
Transporte e Mobilidade Urba-
na e pela Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU). 
O pedido para a alteração de ro-
tas, horários ou linhas deve es-
tar fundamentado em estudos 
técnicos e necessidade popular.

“De janeiro para cá, foram 
mais de 30 linhas ônibus que 
sofreram alguma alteração de 
itinerário. As informações sobre 
as mudanças não são trans-
parentes. O Seturn (Sindicato 
das Empresas do Transporte 
Urbano de Natal) manda e des-
manda no sistema público de 
transporte”, reclama.

Ainda de acordo com ele, 
a aprovação do projeto é um 
importante passo para via-
bilizar a efetiva participação 
da sociedade na fiscalização 
dos serviços públicos, princi-
palmente o transporte. Com 
a nova lei, o Seturn terá de 
avisar 120 dias antes de fa-
zer mudanças em linhas de 
ônibus. Em caso de extinção 
de rota ou linha, o pedido de-
verá ser feito com 180 dias de 
antecedência. A STTU preci-
sará autorizar, após ouvir a 
população, antes de a medi-
da ser efetivada.

“Uma vez sendo posto em 
prática, a nova lei vai por fim no 
monopólio do Seturn. Que o ST-
TU fiscalize e faça valer a nova 
lei”, finalizou Preto Aquino.

COM NOVA LEI, 
MUDANÇAS EM 
LINHAS TERÃO DE 
SER DISCUTIDAS

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta terça-feira 8 
um projeto de lei que obriga a 

Prefeitura a comprar livros em braile 
e audiolivros para as bibliotecas pú-
blicas e da rede municipal de ensino. 
Segundo a proposta, que é de autoria 
da vereadora Júlia Arruda (PCdoB), 
pelo menos 5% dos títulos adquiridos 
devem ser acessíveis aos alunos com 

deficiência visual.
Também autora da lei que criou 

o Dia do Livro Infantojuvenil, a vere-
adora explica que o projeto está em 
consonância com outras legislações. 
“Além do Estatuto da Pessoa com De-
ficiência e da Lei da Acessibilidade, 
em âmbito federal, o próprio Plano 
Municipal do Livro de Natal traz co-
mo meta a aquisição de acervo em 

braile  e equipamentos que atendam 
às especificidades dos alunos com de-
ficiência”, explicou Júlia Arruda.

De acordo com o projeto de lei, 
entende-se por obra em formato 
acessível toda aquela disponibilizada 
em braile ou gravada no formato au-
diolivro, que deve abranger o maior 
número de obras e autores possíveis, 
dos mais variados gêneros literários. 

“Queremos, dessa forma, estimular a 
inclusão plena de crianças e adoles-
centes com deficiência visual e ga-
rantir seu direito fundamental à edu-
cação”, destacou Júlia, que coordena 
a Frente Parlamentar Municipal em 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

O projeto de lei seguirá agora para 
sanção do prefeito Álvaro Dias.

Projeto prevê aquisição de livros em braile e 
audiolivros para bibliotecas públicas de Natal

EDUCAÇÃO
ELPÍDIO JÚNIOR / CMN
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NEY DOUGLAS  /  AGORA RN

O Rio Grande do Norte registrou 
2.295 mortes por Covid-19 até 
esta terça-feira 8, de acordo 

com o boletim epidemiológico da 
Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap). Foi registrado apenas um 
único óbito nas  últimas 24 horas. Ao 
todo, o Estado soma 63.879 casos da 
doença desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com a Sesap, 
outros 237 óbitos estão em investi-
gação. Além disso, o Rio Grande do 
Norte tem ainda 26.820 casos sus-
peitos. O número de confirmados 
recuperados é de 38.385.

Até esta terça-feira, 244 pessoas 
seguem internadas por causa da 
Covid-19 no Rio Grande do Norte 
– sendo 175 na rede pública e 49 na 
rede privada. A taxa de ocupação 
dos leitos críticos (semi-intensivo e 

UTIs) é de 50,38% na rede pública e 
de 16,3% na rede privada.

O Brasil registrou 504 novas 
mortes por covid-19 nas últimas 24 
horas, segundo dados do Ministério 
da Saúde. Com isso, chega a 127.464 
o número de óbitos pela doença no 
País. Foram contabilizados 14.279 
novos casos de covid, elevando o 
número total de confirmações no 
País para 4.162.073. 

O Sudeste é a região do País 
com maior número de casos, 1.445 
397, e mortes, 57.239. Em seguida, o 
Nordeste tem 1.198.284 registros da 
doença e 36.196 óbitos. O Norte do 
Brasil contabiliza 563.360 casos de 
covid-19 e 13.978 mortes. O Sul tem 
480.156 registros da doença e 9.857 
mortes, e o Centro-Oeste 474 876 
confirmações e 10.194 óbitos.

RN soma 2.295 mortes causadas pela 
Covid-19; Brasil passa das 127 mil
PANDEMIA | Rio Grande do Norte contabiliza 63.879 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública. Brasil registrou 504 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, chegando ao total de 127.464 o número de óbitos pela doença

Até esta terça-feira 8, 244 pessoas seguem internadas por causa da Covid-19 no RN – sendo 175 na rede pública e 49 na rede privada

O Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) aprovou hoje 8, em 

reunião extraordinária, redução de ju-
ros no crédito imobiliário popular no 
Norte e Nordeste. 

Segundo o Ministério do Desen-
volvimento Regional, que apresentou 
o voto no conselho, o objetivo é pro-
mover o acesso de mais famílias ao 
financiamento habitacional nessas 
duas regiões, que têm, historicamen-
te, baixos índices de contratação de 
financiamento habitacional.

Nos últimos cinco anos, dos recur-
sos disponibilizados para o Nordeste, 
23% não foram utilizados por falta de 

demanda. No caso do Norte, o percen-
tual chega a 78%.

Segundo o ministério, as mudan-
ças na sistemática de financiamentos 
na área de habitação popular vão 
possibilitar que o FGTS tenha mais 
recursos disponíveis para novas con-
tratações. 

Haverá redução da parcela de 
spread bancário (diferença entre o va-
lor pago pelo banco aos correntistas e 
o cobrado nas operações de crédito) 
pago pelo fundo aos agentes financei-
ros operadores do programa.

Conforme o novo desenho, uma 
parcela maior da remuneração dos 
agentes financeiros passa a ser assu-

mida pelos mutuários, que, por outro 
lado, serão beneficiados por juros fi-
nais mais baixos ao longo do contrato.

As regiões Norte e Nordeste serão 
contempladas com a redução de ju-
ros em até 0,5 ponto percentual para 
famílias com renda até R$ 2 mil men-
sais. 

Os juros poderão chegar a 4,25% 
ao ano para cotistas do FGTS e, nas 
demais, a 4,5%, ofertando a menor ta-
xa de juros na história num programa 
habitacional. 

Com isso, as famílias terão uma 
menor prestação mensal na aquisição 
de novos imóveis pelo programa, ex-
plicou o ministério.

Ministério do Desenvolvimento Regional, avalia que medida vai promover acesso de mais famílias ao financiamento habitacional nas duas regiões

Conselho do FGTS reduz juros para 
ampliar crédito no Norte e Nordeste

RECURSOS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Dados do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) do Mi-
nistério da Saúde apontam 

que cerca de metade das crianças 
potiguares não receberam todas as 
vacinas previstas no Calendário Na-
cional de Imunização em 2020. Le-
vantamento mostra que a cobertura 
de vacinação infantil foi de 47,42% no 
Rio Grande do Norte.

Segundo os índices do PNI, atu-
alizados até segunda-feira 7, a co-
bertura vacinal está em 51,6% para 
as imunizações infantis em todo o 
Brasil. O ideal é que ela fique entre 
90% e 95% para garantir proteção 
contra doenças como sarampo (que 
tem índice ideal de 95%), coqueluche, 
meningite e poliomielite.

Os dados do PNI mostram que o 

Distrito Federal é a unidade da federa-
ção (UF) com maior índice de cobertu-
ra acional infantil, com 70%. Os piores 
estados foram o Amapá, com 25%, o 
Maranhão, com 35,5%, e o Rio de Ja-
neiro, com 36% de cobertura. O Pará 
também teve cobertura abaixo de 40%.

Neste ano, entretanto, a cobertu-
ra vacinal da primeira dose da tríplice 
viral (que protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola) está abaixo de 
60%. A da segunda dose está abaixo 
de 50%. Nenhuma das vacinas previs-
tas no calendário infantil teve índices 
acima de 60% (veja tabela abaixo).

O baixo índice de imunização já 
tem consequências: dados do Minis-
tério da Saúde mostram que, até o 
início de agosto, o país tinha 7,7 mil 
casos confirmados de sarampo. 

Metade das crianças no RN 
não tomaram todas as vacinas

IMUNIZAÇÃO

Levantamento mostra que a cobertura de vacinação infantil foi de 47,42% no Estado

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Polícia Penal deixa 
unidades prisionais
e promove ações
nas ruas de Natal
SEGURANÇA PÚBLICA | Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte iniciou uma série 
de operações para capturar pessoas foragidas do sistema prisional e para fiscalizar o cumprimento das 
medidas judiciais de quem faz o uso de tornozeleiras eletrônicas no Estado

ANDERSON BARBOSA

A operação que reuniu mais de 
100 policiais penais na comu-
nidade do Japão, na manhã do 

domingo 6, deve se tornar algo roti-
neiro nas periferias de Natal. A pro-
messa é do secretário da Administra-
ção Penitenciária do Rio Grande do 
Norte, Pedro Albuquerque. Ao Agora 
RN, o gestor falou sobre a ação que, 
segundo ele, foi a primeira desta na-
tureza no país. Durante a operação, 
denominada “Tormenta”, os policiais 
acabaram com a “pelada do crime”, 
um torneio de futebol que estava sen-
do realizado pata arrecadar dinheiro 
para uma facção criminosa que atua 
no estado.

“A sociedade vai se acostumar em 
ver a Polícia Penal nas ruas, realizando 
suas atribuições e contribuindo direta-
mente para a diminuição da violência. 
Pois onde tem a presença ostensiva da 
polícia não há crime”, afirmou Albu-
querque.

Ainda de acordo com o secretário, 

a operação feita neste modelo, total-
mente executada por policiais penais, 
foi uma ação inédita da categoria no 
Brasil. “Em outros estados estão reali-
zando também, mas são operações de 
captura de fugitivos e de tornozelados. 
Porém, são operações com alvos espe-
cíficos. Dessa natureza, entrando nu-
ma favela, área vermelha, dominando 
e saindo, foi a primeira feita por poli-
ciais penais”, destacou.

“PELADA DO CRIME”
A operação Tormenta aconteceu 

na manhã do domingo. Segundo o 
secretário Pedro Albuquerque, havia 
informações do departamento de in-
teligência da Seap que seria realizado 
um torneio de futebol na comunidade 
do Japão patrocinado por uma facção 
criminosa, e que estariam presentes 
aos jogos vários fugitivos do sistema 
prisional, além de detentos monito-
rados por tornozeleira eletrônica que 
cumprem medidas judiciais. “Então, 
dentro da nossa atribuição, mon-
tamos a operações e realizamos as 

abordagens buscando identificar os 
criminosos”, revelou.

Ainda de acordo com a Seap, após 
a ocupação da área, aproximadamen-
te 70 pessoas foram abordadas pelos 
policiais penais. Não houve prisões e 
nenhum material ilícito foi apreendi-
do. Participaram da ação o Grupo de 
Operações Especiais (GOE), Grupo de 
Escolta Penal (GEP) e Grupo Peniten-
ciário de Operações com Cães (GPOC) 
da Seap. “É importante explicar para 
os leigos e para os críticos que essas 
operações são realizadas com o efetivo 
dos grupos operacionais e por servido-
res do setor administrativo da Seap e 
voluntários de folga, e nunca usamos 
os policiais que estão de plantão nas 
unidades prisionais, como tem alguns 
irresponsáveis dizendo”, explicou o 
secretário.

O uso de tornozeleiras eletrônicas 
como alternativa de monitoramento 
para presos do regime semiaberto no 
Rio Grande do Norte começou em 
fevereiro de 2016. Atualmente, 1.992 
presos são monitorados.

MP DIZ QUE NÃO RECEBEU 
REPRESENTAÇÃO DE 
ABUSOS E QUE CONSIDERA 
OPERAÇÃO NORMAL

O Ministério Público Esta-
dual, até o momento, considera 
legal a operação realizada pelos 
policiais penais na comunidade 
do Japão, na Zona Oeste da ca-
pital potiguar. Procurado pelo 
Agora RN, o promotor de Justiça 
Wendell Beetoven Ribeiro Agra, 

O QUE É A POLÍCIA PENAL?

O termo Polícia Penal foi constituído 
após a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 104/2019. Ela é 
composta pelos antigos agentes 
penitenciários, que agora passaram 
a ser denominados de policiais 
penais. Até então, o cargo não era 
considerado como carreira policial. A 
priori, o objetivo é garantir os mesmos 
direitos e benefícios dos policiais – 
como, por exemplo, salário e poder 
de investigação – sem deixar de levar 
em conta as suas especificidades de 
atividade profissional.
Entre as responsabilidades da 
profissão estão a escolta de presos 
e a segurança de estabelecimentos 
penais estaduais, federais e distrital. 
Assim como nos outros cargos da 
carreira policial, os servidores da 
Polícia Penal serão contratados por 
meio de concurso público, ficando 
proibido, a partir da promulgação da 
Emenda, a contratação temporária de 
agentes penitenciários.

NÚMEROS

Atualmente

1.992 presos
 são monitorados em todo o estado

Mais de 

100 policiais penais 
participaram da operação na comunidade do Japão

Aproximadamente 

70 pessoas 
foram abordadas durante a ação

do Controle Externo da Atividade 
Policial e do Sistema Penitenciá-
rio, disse que só será instaurado 
qualquer procedimento se hou-
ver denúncias.

“Em princípio, não tenho 
informação sobre abusos. Se a 
operação ocorreu dentro dos pa-
râmetros que examinei na nota 
técnica, entendo que está tudo 
bem. Só abrirei algum procedi-
mento se houver representação 
que alegue algum abuso”, afir-
mou o promotor.

A nota técnica a que Wen-

 Operação Tormenta acabou com a “pelada do crime”, na Zona Oeste de Natal, num torneio de futebol que estava sendo realizado pata arrecadar dinheiro para uma facção criminosa que atua no estado.

Ainda de acordo com a Seap, após a ocupação da área, aproximadamente 70 pessoas foram abordadas pelos policiais penais. Não houve prisões e nenhum material ilícito foi apreendido( (
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Entregamos sua mensagem 
diretamente nas mãos dele!

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

PROMOTOR ENUMERA 
CONDIÇÕES LEGAIS PARA 
A OPERAÇÕES POR PARTE 
DA POLÍCIA PENAL:

1
Não desbordam da competência 
constitucional da Polícia Penal a 
realização, fora das instalações 
físicas das unidades prisionais, 
das seguintes atividades de 
natureza policial penal: a) 
patrulhamento ostensivo no 
entorno das unidades prisionais, 
em áreas públicas regularmente 
estabelecidas como perímetro de 
segurança prisional; b) recaptura 
de condenados foragidos ou 
que regrediram de regime 
prisional por decisão judicial; c) 
fiscalização de presos submetidos 
a monitoração eletrônica quanto 
ao cumprimento das condições 
para a manutenção do benefício, 
inclusive visitas domicílio ou 
local de trabalho; d) produção 
de conhecimento no âmbito da 
inteligência e contrainteligência 
de segurança pública 
relacionadas à gestão prisional; 
e) escolta armada de presos 
para audiências, atendimento 
médico ou outros deslocamentos 
legalmente previstos e 
devidamente autorizados pelo 
órgão de gestão prisional ou pelo 
Poder Judiciário.

2
Em todas essas atividades, os 
policiais penais devem adotar 
procedimentos adequados e 
necessários para garantir a 
segurança dos integrantes da 
própria equipe, dos indivíduos 
presos ou fiscalizados e, ainda, 
de todas as demais pessoas que 
possam de alguma forma ser 
afetadas pela missão policial;

3
Não se insere na competência da 
Polícia Penal a investigação de 
infrações penais ocorridas fora 
do ambiente prisional, ainda que 
praticadas contra os servidores 
do sistema penitenciário, caso 
em que o fato deve ser levado ao 
conhecimento da Polícia Civil.

dell se refere foi publicada no 
dia 24 de agosto deste ano, como 
resposta a uma consulta feita 
pela Ouvidoria da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e 
da Defesa Social, que pediu para 
saber da legalidade de uma ope-
ração realizada no mês de maio 
pela Secretaria da Administração 
Penitenciária. Na ocasião, 25 po-
liciais penais foram à Guarita, no 
bairro do Alecrim, em Natal, para 
averiguar informes envolvendo 
ameças contra a vida de agentes 
da segurança pública.

 Operação Tormenta acabou com a “pelada do crime”, na Zona Oeste de Natal, num torneio de futebol que estava sendo realizado pata arrecadar dinheiro para uma facção criminosa que atua no estado.

Ainda de acordo com a Seap, após a ocupação da área, aproximadamente 70 pessoas foram abordadas pelos policiais penais. Não houve prisões e nenhum material ilícito foi apreendido

Pedro Florêncio, titular da Seap

Em princípio, não tenho 
informação sobre abusos. 
Se a operação ocorreu 
dentro dos parâmetros (...), 
entendo que está tudo bem”

“
WENDELL BEETOVEN  
PROMOTOR PÚBLICO



AAs 32 Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (IL-
PIs) do Rio Grande do Norte 

reconhecidas e cadastradas pela Se-
cretaria do Trabalho, da Habitação e 
da Assistência Social (Sethas), estão 
convocadas a participar do edital do 
programa RN Chega Junto, que vai 
destinar R$ 2.241,9 milhões para o 
fortalecimento dessas entidades. A 
governadora Fátima Bezerra e a titular 
da Sethas, Iris Oliveira, assinaram na 
tarde desta terça-feira 8 documento 
que vai destinar recursos para a po-
pulação da terceira idade que vive em 
situação de vulnerabilidade social.

O lançamento do edital ocorreu de 
forma híbrida - presencial e virtual - 
com participação de servidores públi-
cos e representantes das ILPIs. A chefe 
do Executivo estadual destacou que o 
governo não tem medido esforços na 
busca por soluções de combate ao co-
ronavírus. Ela ressaltou, por exemplo, 
a ativação de quase 600 leitos para 
tratamento Covid-19, que aos poucos 
têm sido revertidos para tratamentos 
em geral, beneficiando sobretudo a po-
pulação da terceira idade.  “Fomos um 
dos primeiros a implantar nosso Plano 

de Contingência e, nesse momento, te-
mos redobrado nossa atenção para a 
população idosa, principalmente por 
ser a faixa que mais precisava dos in-
ternamentos”, disse.

Fátima afirmou que o RN Chega 
Junto tem como característica princi-
pal alcançar as pessoas que mais pre-
cisam de apoio governamental, com 
suas seis ações para as quais estão 

sendo investidos quase R$ 9 milhões, 
de recursos próprios, via Fundo Esta-
dual de Combate à Pobreza (Fecop) 
e federais via Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Coronavírus 
(Covid-19). “Estamos contemplando 
populações vulneráveis como idosos, 
povos tradicionais, mulheres, apátri-
das e refugiados. Dentre as ações que 
traduzem o RN Chega Junto, essa pri-
meira ação chegou para ficar. Esse é o 
dever do Estado, que é a obrigação de 
fazer tudo o que estiver para ser feito 
em apoio as entidades de longa per-
manência para idosos”, afirmou.

Íris Oliveira destacou que o edital 
tem a função de apoiar as 32 entida-
des que tão bem cumprem o papel de 
acolher os idosos. “Nosso objetivo é 
melhorar o atendimento realizado ao 
acolhido. Sabemos que as demandas 
têm aumentado na pandemia e esses 
aportes serão utilizados para que as 
instituições possam ampliar suas ati-
vidades”, disse. Ela agradeceu à equipe 
de servidores do Suas [Sistema único 
de Assistência Social], reforçando que 
estão à disposição para tirar as dúvidas 
das entidades e auxiliá-las no processo 
de habilitar a documentação.

A  partir do dia 17 de setembro 
os inscritos no programa Bolsa 
Família receberão a sexta par-

cela do auxílio emergencial, sendo os 
primeiros a receber o benefício, con-
firmou o Ministério da Cidadania. As 
informações são do Agora São Paulo.

O calendário para os pagamentos, 
que agora começam em R$ 300, segue 
até 30 de setembro, conforme o final 
do NIS. 

Mães responsáveis pelo sustento 
da família continuarão a ter direito à 
cota dobrada, de R$ 600.

O auxílio emergencial, inicialmen-
te, teria três parcelas, pagas a partir 
de abril. No final de junho, o governo 
anunciou a prorrogação por mais dois 
pagamentos, totalizando cinco.

Na última semana, foi confirmada 
mais uma prorrogação, dessa vez por 
mais quatro parcelas até o final do 
ano, totalizando nove pagamentos.

A MP (Medida Provisória) nº 
1.000/2020, publicada na última quin-
ta-feira 3, também reduziu o valor 
mensal do benefício, de R$ 600 para 
R$ 300, e criou regras mais duras para 
a permanência dos beneficiários (com 
exceção de membros do Bolsa Famí-
lia).

A Polícia Federal cumpre nesta 
terça-feira 8 dois mandados de prisão 

e cinco de busca e apreensão, na capi-
tal paulista, contra um grupo acusado 
de fraudar ao menos 45 auxílios emer-
genciais.

Segundo as investigações, o grupo 
alterava os dados de pessoas que te-
riam direito ao benefício no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) com o auxí-
lio de funcionários públicos. 

Assim, os cartões que permitem o 
saque do auxílio emergencial eram en-
viados a endereços determinados pelo 

grupo e sacados pelos fraudadores.
A quadrilha contava ainda, de 

acordo com a Polícia Federal, com a 
colaboração de uma funcionária de 
uma casa lotérica na zona sul paulis-
tana, que fazia o cadastro das senhas 
para ter acesso ao dinheiro.

As interceptações telefônicas fei-
tas pela polícia mostram ainda que o 
grupo atuava há cerca de quatro anos, 
fraudando outros benefícios sociais, 
como seguro-desemprego e Bolsa Fa-
mília.
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Calendário para os pagamentos, que agora começam em R$ 300, segue até 30 de setembro

BENEFÍCIO | Calendário para os pagamentos, que agora começam em R$ 300, segue até 30 de setembro, 
conforme o final do NIS. Mães responsáveis pelo sustento da família continuarão a ter direito à cota dobrada

Auxílio emergencial paga 6ª parcela 
para o Bolsa Família no dia 17

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

SANDRO MENEZES

Serão beneficiadas 32 instituições no RN

Governo destina R$ 2,2 milhões 
para estruturar abrigos do RN

AUXÍLIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL Potiguar B32 SPE S.A., CNPJ 34.327.409/0001-39, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, para 
a USINA EÓLICA POTIGUAR B32, composta por 14 aerogeradores, localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, no 
Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL Potiguar B33 SPE S.A., CNPJ 34.327.417/0001-85, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, para 
a USINA EÓLICA POTIGUAR B33, composta por 17 aerogeradores, localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, no 
Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Paulo Medeiros de Araújo EIRELLI, CNPJ 32.828.820/0001-62, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema Licença de Instalação para a 
Revenda de combustíveis líquidos para veículos automotores, localizada na Rod. BR 226, Km 164, Sítio Maniçoba, 
Fazenda Solidão, Zona Rural, Currais Novos/RN, CEP 59380-000.

Paulo Medeiros de Araújo
Função

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO CAICÓ LTDA inscrito sobre CNPJ 04.209.396/0001-32 torna público que requer do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença 
de Operação para um Posto de abastecimento de Combustíveis Líquidos com capacidade total  de 90m3 de 
armazenamento localizado na Rua Manoel Gonçalves ,375 – Barra Nova – Caicó -RN

JARLENE FERNANDES GONÇALVES DE MELO
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 13.259.674/0001-57, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, com prazo de validade até 14/08/2026, em favor do empreendimento Transporte de Cargas Perigosas, 
localizada na Av. Governador Tarcísio Maia, 42, Centro, Tibau/RN, CEP 59.678-000.

Francisco Lucieudes da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO II ENERGIA S/A, 32.132.033/0001-81 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação 
para o Parque Eólico São Fernando II, localizado na RN 129, KM 9,5, Fazenda São Fernando, zona rural dos 
municípios de Caiçara do Norte e São Bento do Norte/RN.

Herbert Laier
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

VARGINHA MINERACAO E LOTEAMENTOS LTDA, CNPJ 71.466.569/0001-95, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença Prévia n.º 
Nº 2019-139260/TEC/LP-0149, com validade até 19/08/2022, para Pesquisa mineral de calcário em uma área de 
9,87 ha (nove virgula oitenta e sete hectares), localizada nas coordenadas em UTM (Zona 24M): 689.836,00 m E; 
9.393.087,00 m N, Datum SIRGAS 2000. A área encontra-se inserida na poligonal de 1.000,00 hectares, referente 
ao requerimento da Agência Nacional de Mineração (ANM) n° 848.578/2008, no local denominado Poço Verde, na 
zona rural do município de Upanema/RN. 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO DER-RN – CNPJ 70.031.711/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDER-RN, convoca os seus associados, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que 
acontecerá no dia 21 de setembro de 2020, ás 10:00hs na sede do sindicato, localizado na Rua Apodi, 101 – sala 
05 – Cidade Alta – Natal RN, para discutirem assuntos de interesse da categoria e escolher a comissão eleitoral que 
conduzirá as Eleições Sindicais, para a escolha da nova diretoria do SINDER-RN.

Natal, 09 de setembro de 2020

Ivonaldo Costa de Albuquerque –
Presidente Sinder- RN  



O projeto da Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa, enviado 
pelo governo do estado à As-

sembleia Legislativa, poderá estar 
aprovado já em outubro, disse nes-
ta terça-feira 8 o deputado Kleber 
Rodrigues (PL), durante audiência 
pública na Assembleia Legislativa.  
Ele convocou uma nova reunião den-
tro de duas semanas, para que sejam 
discutidas as sugestões dos membros 
das comissões e das entidades para 
aperfeiçoamento do projeto.

O projeto que tramita na Assem-
bleia Legislativa regulamenta, em 
âmbito estadual, o tratamento diferen-
ciado, favorecido e simplificado a ser 
dispensado às microempresas (ME), 
às empresas de pequeno porte (EPP), 
aos microempreendedores individuais 
(MEI) e as outras modalidades de em-
presas a elas equiparadas.

Ao abrir a audiência pública, o 
superintendente do Sebrae RN, Zeca 
Melo, traçou uma linha do tempo so-
bre as diversas legislações aprovadas 
na Assembleia voltadas ao incentivo 
do empreendedorismo. 

Ele explicou que os eixos temáticos 
da nova lei são a desburocratização, o 
estímulo à inovação, as compras gover-
namentais, o estímulo e incentivo ao 
crédito, economia solidária e educação 
empreendedora.

Segundo Melo, entre os anos de 
2015 e 2016, o RN perdeu 27 mil em-
pregos com carteira assinada, citando 
dados do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados do Ministério do 
Trabalho (Caged).

“Temos que criar um programa 
de compras que beneficie as peque-
nas empresas e que crie um círculo 
virtuoso positivo. Se existe uma coisa 

que hoje está assumida como im-
portante por toda a classe política 
e população é que é importante a 
gente prestigiar o pequeno”, afirmou.  
Para o secretário de Tributação do RN, 
Carlos Eduardo Xavier, a proposta foi 
amplamente discutida. 

“Esse projeto tem a marca de ou-
tros na gestão da governadora Fátima 
Bezerra, foi construído com muito 
diálogo e agora está nas mãos dos de-
putados para torná-lo ainda melhor”, 
afirmou.

A elaboração do projeto passou 
por diversos órgãos do Governo do 
RN como as Secretarias de Tributação, 
Administração e Desenvolvimento, 
Idema, Procuradoria Geral do Estado – 
PGE, Jucern e Casa Civil para que fosse 
compatível com todos os decretos e 
dispositivos legais estaduais e federais.

O documento também foi ampla-
mente debatido com o Sebrae, entida-
de que promove a competitividade e o 

desenvolvimento dos pequenos negó-
cios e estimula o empreendedorismo. 
Vice-presidente da Frente Parlamentar 
da Micro e Pequena Empresa, o depu-
tado Hermano Morais (PSB) afirmou 
que o projeto chega à Casa numa ho-
ra muito oportuna para que se possa 
revitalizar a economia num setor de 
grande importância. 

Também integrantes da Frente, 
os deputados Galeno Torquato (PSD) 
e Francisco do PT apoiaram o projeto 
direcionado ao segmento. “Esse é um 
tema recorrente e nada é mais impor-
tante do que gerar emprego e renda 
para nosso RN já tão sofrido na sua 
cadeia produtiva”, afirmou Galeno, que 
defendeu iniciativas para a retomada 
do turismo.

A deputada Cristiane Dantas 
(SDD) afirmou que a Comissão de 
Constituição e Justiça está recebendo 
o projeto e todas as emendas que se-
rão discutidas e ajustadas: “Para fazer 
jus ao apoio desta Casa aos pequenos 
empreendedores, pois precisamos que 
a economia volte a crescer, e que eixos 
do projeto aconteçam, no sentido de 
gerar emprego e renda, apoiar as com-
pras governamentais, destravar o Ide-
ma, oferecer educação empreendedora 
e esta é realmente uma pauta muito 
importante”, afirmou.

Líder da bancada do governo, o 
deputado George Soares (PL) finalizou 
parabenizando o Executivo pela inicia-
tiva.

“Cumpre o seu compromisso junto 
ao tema desenvolvimento e empre-
gabilidade, dando o apoio do governo 
a esse setor que é o mais produtivo, 
quem carrega o emprego, a geração de 
renda e até mesmo os impostos e con-
tribuições”, disse.
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Superintendente do Sebrae, Zeca Melo

EMPREENDEDORISMO |  Projeto prevê tratamento diferenciado, favorecido e simplificado a ser dispensado às 
microempresas (ME), às empresas de pequeno porte (EPP) e aos microempreendedores individuais (MEI)

Lei geral para a micro e pequena
no RN deverá ser votada em outubro

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

13° Salário será menor para quem 
teve contrato suspenso em 2020
O 13° salário dos trabalhadores 

brasileiros será impactado 
para aqueles que tiveram o 

contrato de trabalho suspenso ou a 
jornada reduzida devido à pandemia 
de Covid-19. Por conta da Medida Pro-
visórias (MPs) adotada pelo governo, 
os colaboradores devem receber um 
valor menor que nos outros anos no 
salário extra recebido no fim do ano.

O principal impacto da medida se-
rá para os trabalhadores que tiveram 
contrato de trabalho suspenso. Por se 
tratar de uma paralisação da prestação 
de serviço, o empregador não é obriga-
do a pagar o salário naquele período 
estabelecido e esse direito também se 
estende para o pagamento do 13°.  A 
suspensão de contratos de trabalho e 

a redução de remuneração e jornada 
por até seis meses foram permitidos 
por meio do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda, 
do Governo Federal.

Para quem teve a jornada redu-
zida, o trabalhador recebe o salário 
proporcional da empresa e um com-
plemento relativo a uma parte do valor 
do seguro-desemprego. Para os casos 
onde o contrato foi suspenso, os salá-
rios são cobertos pelo governo federal 
até o limite do teto do seguro-desem-
prego (R$1.813,03) para empregados 
por empresas com receita bruta de até 
R$ 4,8 milhões. 

Os trabalhadores têm direito à 
estabilidade pelo tempo equivalente à 
suspensão ou redução dos contratos 

em ambos os casos.
A redução se deve pela quantidade 

de meses trabalhados e não pelos sa-
lários, porque o cálculo do 13° é feito 
conforme o salário integral mais re-
cente recebido pelo trabalhador. 

Ou seja, caso o trabalhador tenha 
recebido o teto do seguro-desemprego 
no valor de R$ 1.813,03, a remuneração 
que conta para o pagamento do 13º é o 
salário integral que ele iria receber no 
período. 

O que reduzirá o valor não é a di-
minuição do salário nos meses em que 
o contrato foi suspenso, mas sim se o 
funcionário não ter trabalhado por 
pelo menos 15 dias em algum mês do 
ano, o que descarta o mês da conta do 
benefício.

PERDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO 3º CHAMADA - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213.002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 28 de setembro de 2020, às 08h00min, na Sala de 
Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2020, do tipo empreitada global por preço global, visando  a Contratação de 
empresa especializada para execução de tampas em concreto (para caixas D'agua) e pequenos 
serviços em diversos prédios Públicos no Município de Jardim do Seridó/RN. O Edital encontra-
se disponível Sala de Licitações, no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 
07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão prestadas 
pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de setembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
16ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 PJe – Processo Judicial Eletrônico  
 

Processo: 0833416-62.2019.8.20.5001   -  AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)  
AUTOR: STEPHANY KARONINE DOS SANTOS NOGA  -  RÉU: A ANDRADE DE OLIVEIRA EIRELI - EPP, 
ANDERSON N OLIVEIRA, ANDREZA ANDRADE DE OLIVEIRA 
 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca 
de Natal, na forma da lei. 
FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do art. 94 da 
Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), processo sob nº 
0833416- 62.2019.8.20.5001, proposta por STEPHANY KARONINE DOS SANTOS NOGA contra  A ANDRADE DE 
OLIVEIRA EIRELI - EPP e outros (2), que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S): A ANDRADE 
DE OLIVEIRA EIRELI - EPP, CNPJ: 18.399.772/0001-03, ANDERSON N OLIVEIRA, CPF desconhecido e 
ANDREZA ANDRADE DE OLIVEIRA, CPF: 147.105.487-06 com últimos endereços à Rua Professor Moura Rabelo, 
1932, Business International, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-480, Rua Professor Moura Rabelo, 1932, 
Business International, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-480 e OCEANO PACIFICO, 203 ou 235, LOT NOVA 
REPUBLICA, PAJUCARA, NATAL - RN - CEP: 59123-420, respectivamento, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo contestada a 
demanda, serem presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na 
petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do 
CPC/2015). E, para que ninguém alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da 
Comarca de Natal expedir o presente edital, que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC.  
OBSERVAÇÂO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do 
Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
abaixo, utilizando-se os códigos a seguir: http://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
DESPACHO/DECISÃO:  20041510034449400000053001002  
PETIÇÃO INICIAL:19080417313148900000045999700 sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei 
Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico 
através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o 
patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf ”. Dado e passado nesta cidade 
de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO, Auxiliar Técnico da 
16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento.  

NATAL/RN, 22 de abril de 2020. 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA 

Juiz(a) de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) Autor: Stephany Karonine dos Santos Noga – 
Advogado: Genario Torres Silva Junior, OAB/RN 16413 Réu: A Andrade de Oliveira Eireli; Anderson N Oliveira e 
Andreza Andrade de Oliveira 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA  ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - LS 
para instalação de Linha de Transmissão de energia elétrica com 230 kV de tensão, com extensão de 17.922 km 
(dezessete quilômetros, novecentos e vinte e dois metros) a se localizar na Zona Rural dos municípios de São 
Vicente e Lagoa Nova/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente
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JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

As escolas da rede privada no Rio 
Grande do Norte devem reabrir 
as portas no dia 5 de outubro. O 

Governo do Estado deve publicar nos 
próximos dias novo decreto adiando 
para o próximo ano a retomada das 
atividades na educação pública para 
2021, mas permitindo a reabertura gra-
dual das instituições particulares ainda 
este ano.

A confirmação de retomada das es-
colas privadas foi feita nesta terça-feira 
8 pelo secretário estadual de Educação, 
Getúlio Marques, que avaliou que o 
setor privado já reúne as condições 
sanitárias para receber alunos. “As es-
colas privadas continuam em diálogo 
conosco. Na medida em que as condi-
ções sanitárias estiverem confiáveis, 
as escolas poderão retornar” afirmou 
Getúlio Marques.

Ainda esta semana, o Governo 
do Estado vai publicar novo decreto 
adiando a retomada das aulas – tanto 
da rede pública quanto da privada – pa-
ra o dia 5 de outubro. A atual suspensão 
das atividades se expira no dia 18 de se-
tembro. Desta forma, a publicação vai 
trazer a confirmação de que as aulas da 
rede estadual serão retomadas apenas 
em 2021. Além disso, o documento vai 
trazer as regras para que a rede privada 
adeque à reabertura das salas de aula a 
partir de outubro.

A permissão foi comemorada pelo 
segmento privado de ensino no Rio 
Grade do Norte. O presidente do Sin-
dicato das Escolas Privadas de Ensino 
do Estado (Sinepe), Alexandre Alexan-
dre Marinho, salienta que a reabertura 
não será total para todas as escolas. 
“Acredito que 70% das escolas privadas 
já estejam com protocolos prontos. O 
restante só irá dar aulas presenciais 
quando as medidas sanitárias estive-
rem prontas”, disse.

Atualmente, de acordo com a 
entidade, o Rio Grande do Norte tem 
567 escolas privadas e 158,7 mil alunos 
matriculados. “A volta será opcional 
para os pais. Eles [pais] podem levar 

os filhos para aulas presenciais ou ficar 
com o ensino remoto. Não haverá pre-
juízo algum”, disse Alexandre Marinho.

As escolas que irão retomar as au-
las terão rígidos controles sanitários 
para recepcionar alunos, professores e 
funcionários. Os protocolos biossanitá-
rios, inclusive, já foram entregues para 
a Secretaria Estadual de Educação e 
Cultura (Seec), que vai adotar parte das 
medidas para o próximo ano.

Quando as escolas forem reaber-
tas, as direções vão adotar o formato 
de rodízio de alunos – a periodicidade 
será definida pelas próprias escolas. 
Além disso, a ocupação da sala de aula 
será de até 30%, garantindo quantitati-
vo de funcionários terceirizados e pes-
soal de apoio adequado e seguro para o 
funcionamento da unidade escolar no 
que se refere às normas de higieniza-
ção e serviço de merenda. 

Dentro da sala de aula, as carteiras 
terão de respeitar o distanciamento de 
1,5 metros.

Dentro das escolas, será obriga-
tório o uso de máscara, higienização 
das mãos e aferição da temperatura 
corporal. 

Além disso, a estrutura das esco-
las terá de dispor do uso de tapetes 
úmidos com produtos sanitizantes e 
marcações no chão para evitar aglo-
merações são algumas das medidas 
que deverão fazer parte da nova rotina 
de ensino. Espaços comunitários, cor-
rimões, maçanetas e possíveis pontos 
de contaminação terão de passar por 
várias higienizações diárias. 

Os espaços serão mantidos areja-
dos com ventilação natural e os apare-
lhos de ar-condicionado não serão usa-
dos em nenhuma sala de aula. O uso de 
bebedouros coletivos será restrito.

Aulas nas escolas privadas do RN 
podem ser retomadas em 5 de outubro
EDUCAÇÃO | Governo do Rio Grande do Norte deve publicar nos próximos dias decreto adiando para o próximo ano a retomada das atividades na educação pública, mas permitindo 
que as instituições particulares de ensino possam retomar as aulas presenciais em outubro. Prefeitura do Natal vai prorrogar suspensão do calendário municipal apenas em 2021

Rio Grande do Norte tem 567 escolas privadas e 158,7 mil alunos matriculados. Cerca de 70% das instituições têm protocolos biossanitários
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tou que 72% dos brasileiros que-
rem a volta das aulas presenciais 
somente após a disponibilidade 
de vacina para a Covid-19. “Diante 
destes fatos e considerações infor-
mo que as atividades presenciais 
da Educação no RN só serão reto-
madas em 2021. Isto estará nor-
matizado no próximo decreto que 
vamos publicar nos próximos dias 
para a rede de educação pública do 
Estado”, afirmou.

O secretário estadual de Edu-
cação, Getúlio Marques, afirma 
que o ano letivo de 2020 não está 
perdido. A rede pública mantém 
atividades não presenciais, por 
meio virtual, televisivo e escrito. 
Ele afirmou que há parcerias e 
colaboração entre Estado e muni-
cípios para atender os alunos neste 
período de pandemia. E estas par-
cerias devem ser ampliadas.

Segundo o coordenador geral 
do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do Rio Grande do Norte 
(Sinte), Bruno Vital,  adiamento era 
natural. “Avaliamos positivamente 
o posicionamento do governo esta-
dual. É compatível com a realidade 
das escolas, que precisam de tem-
po para que se organizem”, disse. 

PREFEITURA SUSPENDE 
CALENDÁRIO ATÉ 2021

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), decidiu nesta quarta-feira 
9 suspender o calendário da rede 
municipal até 2021. A medida foi 
publicada em decreto do Diário Oficial 
do Município (DOM).  Caberá à Secre-
taria Municipal de Educação (SME) 
disciplinar a forma de compensação 
para as aulas que foram suspensas,   
com o objetivo de de diminuir os 
prejuízos no calendário escolar e 
delimitar a reposição do calendário 
escolar. Em decreto publicado do dia 
1º, o período de suspensão das aulas 
na rede pública municipal segue até 30 
de setembro. 

A governadora Fátima Bezerra 
anunciou nesta terça-feira 8 a con-
tinuidade da suspensão das aulas 
presenciais na rede pública estadu-
al de ensino até o final de 2020 em 
função da continuidade da pande-
mia da Covid-19.  

Ela disse que a decisão ouviu o 
posicionamento do Comitê Cientí-
fico de Especialistas que orienta a 
gestão estadual no enfrentamento 
à pandemia, do Comitê setorial da 
Educação no RN, a União dos Di-
rigentes Municipais de Educação 
(Undime) e de pesquisas públicas 
de opinião sobre volta das aulas. 
Um levantamento do Ibope ates-

Adiamento da retomada
na rede estadual de ensino
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DE NIRVANA A NEW FIGHT
MÚSICA | Diretamente de Santa Cruz, no Agreste Potiguar, a banda New Fight acaba de lançar o primeiro 

single em português. Vocalista Paulo Medeiros falou sobre as inspirações para o novo trabalho

NATHALLYA MACEDO

“Eu pensava que rock era só 
barulho. Até que um dia 
ouvi o álbum Nevermind, do 

Nirvana, e me surpreendi”. Esse foi o 
início da trajetória do potiguar Paulo 
Medeiros na música. Ao Agora RN, 
ele conta que só costumava escutar 
forró, já que o gênero é forte em Santa 
Cruz, no Agreste do Estado, cidade 
onde nasceu e mora até hoje.  

Tocar rock no interior é um 
desa� o que ele gosta de enfrentar. 
Ao lado de Anderson Felipe (baixo) 
e Allex Franklin (bateria), Paulo 
(voz e guitarra) segue promovendo 
a música autoral através da banda 
New Fight. Na verdade, o grupo 
nasceu em 2012 sob o nome 
“Rollercoaster” e teve um álbum 
com 8 faixas lançado em 2016.

“Em 2017, decidimos reformular 
o nosso trabalho e mudamos para 
‘New Fight’, que signi� ca nova luta 
– fez sentido e se encaixou na nossa 
atual proposta”, relembrou. No ano 
passado, a banda produziu um EP 
com 5 faixas intitulado “Follow the 
Light”, todo escrito em inglês, sendo 
in� uenciado especialmente pela 
mistura entre o rock, o grunge e o 
blues.

Além de Nirvana, o trio busca 
inspiração em outras bandas 
internacionais clássicas como Muse 
e Foo Fighters. “Nos últimos meses, 
passei a ouvir bastante rock nacional. 
Descobri a ‘Menores Atos’ e foi um 
sopro de entusiasmo. Comecei então 
a compor em português”, contou 
Paulo. Em agosto, saiu o single 
“Labirinto Mental”.

A canção traz uma re� exão acerca 
de problemas emocionais. “Quando 
compus a letra, quis passar uma 
mensagem sobre como uma pessoa 
com depressão e/ou ansiedade se 
sente. O clipe também foi feito para 

ELEIÇÕES 2020

  QUER QUE SUA 
CAMPANHA APAREÇA, 

ALCANCE OS ELEITORES 
E TENHA RESULTADOS

 DE VERDADE?

maior resultado

DEPARTAMENTO COMERCIAL
(84) 3027.1690 | 9 8117.1718

publica@agorarn.com.br
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MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

 CONHEÇA NOSSAS 
OPÇÕES DE DIVULGAÇÃO!

ELEIÇÕES 2020

DIVULGAÇÃO

TALENTO 
Grupo formado por Anderson Felipe (baixo), Allex Franklin 
(bateria) e Paulo (voz e guitarra) nasceu em 2012

SINGLE 
Capa de “Labirinto Mental”,
novo projeto da banda

mostrar isso, para que vejam que não 
estamos sozinhos. Espero que aqueles 
que ainda não entendem como é, 
possam assimilar e levar a sério”.

CENA INDEPENDENTE
Há cerca de 7 anos, Paulo teve a 

iniciativa de criar o coletivo “Mente 
Aberta” para promover eventos em 
Santa Cruz e região. “Os produtores 
das festas chamavam bandas de 
covers para shows, mas não havia 
tanto espaço para quem fazia a 
própria música. Contudo, depois de 
algumas apresentações através do 
coletivo, muitos jovens iniciaram 
um processo artístico independente. 
Continuamos tentando derrubar as 
barreiras locais”.

FUTURO
Em setembro, New Fight vai 

lançar um outro single em português. 
“Acreditamos que cantar na nossa 
língua gera uma maior conexão e 
identi� cação. Estamos curtindo 
encaixar as palavras nas melodias de 
forma natural”, a� rmou o vocalista. 
O plano é lançar um álbum completo 
em breve e partir em uma turnê de 
divulgação, assim que for possível.

QRCODE

Aproxime a câmera do
seu celular, leia o código

acima e siga para o
canal no YouTube da banda
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ESTRATÉGIA 
O deputado estadual Kelps 

Lima adotou um roteiro de pré-
candidato a prefeito de Natal que 
inclui visitar locais tradicionais 
para o natalense, além de aparecer 
sempre saboreando a culinária 
local. Ele já surgiu comendo cuscuz 
com ovo, ginga com tapioca e agora 
mais recentemente o bom e velho 
pão doce.   

DE CASA 
Aparentemente, a tentativa de 

Kelps Lima é de al� netar um dos 
adversários nesta pré-campanha 
eleitoral, o petista Jean Paul 
Prates, considerado um candidato 
“forasteiro” por não ter sangue 
potiguar. 

DEFINIDO 
A rede pública de educação 

do RN já tem a resposta sobre a 
volta às aulas presenciais: só ano 
que vem, como anunciou ontem a 
governadora Fátima Bezerra, que 
a� rmou que a decisão tomada 
é “fruto do diálogo” realizado 
ao longo da pandemia. Diálogo 
coordenado pelo secretário 
estadual de Educação, Getúlio 
Marques, e que “se amparou no 
parecer do Comitê Cientí� co”.  

BASE 
Nas redes sociais, a 

governadora admitiu, ao falar sobre 
a decisão, que não há condições 
sanitárias seguras para o retorno 
dos alunos às escolas. Além disso, 
ela destacou que as pesquisas 
feitas pelo governo mostram que a 
maioria da população prefere um 
retorno apenas em 2021. 

ISENTOS 
Está sendo analisado pela 

Câmara dos Deputados um projeto 
que torna o voto facultativo nas 
eleições deste ano. O projeto 
impede sanções ao eleitor que, 
em razão da emergência de saúde 
pública provocada pelo novo 
coronavírus, deixar de votar nas 
eleições municipais marcadas para 
o dia 15 de novembro.  

LIMITE 
Já é notícia nacional que ao 

menos dois Tribunais Regionais 
Eleitorais (de Pernambuco e do 
Piauí) criaram protocolos próprios 
para evitar a disseminação 
da Covid-19 durante o pleito 
eleitoral. Na prática, eles limitam a 
concentração de pessoas em atos 
de campanha, como comícios.  

 PLANO 
Fizeram isso porque, embora o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
tenha elaborado um plano sanitário 
para o período, ele terá caráter de 
recomendação, e não de norma. No 
RN, por enquanto, a nova gestão do 
TRE não abordou a possibilidade de 
entrar no time. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>“Em janeiro, a gente 

começa a vacinar todo 
mundo”. Quem garantiu foi o 
interino da Saúde, Pazuello. 
Mas o secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, Elcio 
Franco, disse que a vacina não 
deve ser para toda a população 
na primeira leva. 

voyeurismo”, destaca a matéria. 
Moda-pandemia em alta... 

>> Covid-19: vacina chinesa 
é segura para idosos. Os dados 
preliminares indicam que o nível 
de anticorpos produzido no 
organismo dos mais velhos foi 
menor do que o observado em 
pessoas mais jovens.

>> E por essa, quem esperava? 
“Ver pessoas dormindo ou 
estudando é a nova moda das 
lives”, destacou o Estadão nesta 
terça-feira. “Transmissões saciam 
a curiosidade pela vida real, a 
busca por inspiração ou até o 

O prefeitável deputado Kelps Lima 
mantém a agenda de pré-candidato 
a prefeito de Natal circulando pelos 
locais que servem as comidas 
tradicionais e do gosto do potiguar 
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EXPECTATIVA 
Os especialistas estão prevendo 

muita confusão e brigas jurídicas nos 
estados sem uma regra obrigatória. 
E alertam: estados e municípios têm 
autonomia para limitar aglomerações 
– por decisão do STF -, mas atos de 
cunho eleitoral, como comícios, só 
podem ser restringidos por lei federal, 
aprovada pelo Congresso Nacional. 

OMISSÃO 
Com o cancelamento do 

tradicional des� le cívico por causa 
da pandemia do coronavírus, os 
movimentos de direita do Rio Grande 
do Norte organizaram a Carreata 
Patriota, que reuniu dezenas de 
famílias na manhã desta segunda-feira, 
7 de setembro. Durante o evento, o 
prefeitável bolsonarista Coronel Hélio 
Oliveira criticou a omissão do Governo 
do Estado em celebrar a data. 

PAPEL 
“Já que o Governo do Estado não 

comemorou a Semana da Pátria de 
nenhuma forma, nem colocando 
bandeiras pela cidade, então nós 
estamos nas ruas fazendo o nosso 
papel de cidadão e, com isso, 
esperamos que a nossa sociedade 
lembre que hoje é o dia em que nosso 
povo foi libertado e que nós tomamos 
as rédeas da nossa história”, al� netou. 

UNIDOS  
Deu em Matheus Leitão, na Veja, 

que diplomatas da ativa se juntaram a 
embaixadores que já se aposentaram 
e especialistas em política externa 
“para propor uma diplomacia pós-
Bolsonaro”.  

CONTRA A MÁ FAMA  
A informação é de que “a 

insatisfação de diplomatas e 
especialistas em política externa com 
a forma como o governo Bolsonaro 
vem tratando a relação do Brasil com 
outros países é visível desde o início da 
atual gestão” e agora eles “acham que 
é preciso começar agora a consertar o 
estrago”. 

CANDIDATO? 
Tales Faria do UOL: “Teve todos 

os ingredientes de uma peça de 
campanha eleitoral no layout, bem 
ajeitado, e nos termos do discurso 
divulgado nesta segunda-feira pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, em que ele leu uma carta aberta 
aos brasileiros. Lula falou durante 23 
minutos como um possível candidato 
à Presidência da República”. 

ARMADOS NA PANDEMIA 
A Coluna do Estadão informou 

que o “cidadão” brasileiro registrou 
mais de 70 mil novas armas somente 
entre janeiro e agosto deste ano. 
Não teve pandemia que impedisse. 
E para se ter ideia do aumento, no 
mesmo período de 2019 (ano que já 
registrou crescimento), foram 31 mil 
novas armas nas mãos dos “cidadãos”. 
Agora, são mais de 70 mil.

Registro da reunião conjunta das Comissões da Assembleia Legislativa com a Frente Parlamentar de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa nesta terça-feira, com os deputados Hermano Morais, Galeno Torquato, Francisco do PT e Kleber Rodrigues. 
Em pauta: o fortalecimento das empresas com a construção de uma Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do RN
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Logo cedo, Lua e Mercúrio trocam likes e estimulam o 
desejo de sair da rotina, visitar um amigo ou conhecer 
gente nova. Mas antes de seguir seus impulsos, veja se 
pode fazer isso sem colocar a saúde em risco, tá?Sol e 
Júpiter formam um aspecto positivo à tarde.

Logo cedo, não se surpreenda se pintar o desejo de sair 
da rotina e planejar uma viagem, mesmo que seja para 
um lugar pertinho de casa. É que a Lua traz à tona seu 
lado aventureiro e ressalta o desejo de interagir com 
pessoas diferentes.

As estrelas vão destacar sua habilidade para lidar com as 
fi nanças nesta quarta. O bom aspecto da Lua com Vênus 
e Mercúrio ajuda a rever alguns gastos em casa, planejar 
melhor o orçamento ou encontrar novas maneiras de 
ganhar dinheiro. 

Nesta quarta, a Lua anuncia algumas mudanças e 
surpresas ao longo do caminho. A boa notícia é que, em 
harmonia com Vênus e Mercúrio, a Lua indica que há 
boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma fase com 
expectativas melhores na vida profi ssional. 

Sol e Júpiter estão em harmonia nesta quarta e avisam 
que, em casa, você deve encontrar o apoio e o carinho 
que precisa. Mas também podem surgir algumas 
mudanças que talvez não estivessem nos seus planos -- 
vá na onda e confi e em sua intuição.

A Lua vai colocar os relacionamentos e o contato com 
as pessoas em grande destaque nessa quarta. E como 
ela troca likes com Vênus e Mercúrio, tudo indica que a 
convivência com os colegas pode ser muito produtiva, 
ainda que esse contato seja apenas virtual. 

A Lua, que segue o baile em seu inferno astral, 
pede alguns cuidados com atitudes impulsivas hoje, 
especialmente na hora de lidar com dinheiro. A boa 
notícia é que, de boa com Vênus, ela destaca sua intuição 
e pode até ajudar você.

Se depender da Lua, a saúde e o trabalho podem ocupar 
a maior parte da sua atenção nesta quarta. Em harmonia 
com a Lua, Mercúrio e Vênus também garantem novidades 
e mudanças na área profi ssional. Se tem planos ambiciosos, 
talvez seja necessário ralar em dobro.

Logo cedo, seu jeito sonhador tem tudo para se destacar 
e as grandes aspirações podem guiar suas atitudes nesta 
quarta. Se precisar de ajuda ou conselho, procure um 
amigo para trocar ideia, alguém em quem confi a e que 
está ao seu lado há um bom tempo. 

Os astros enviam excelentes energias para esta quarta! A 
boa relação da Lua com Mercúrio e Vênus é sinal de que 
os seus relacionamentos estarão protegidos, seja na vida 
pessoal ou profi ssional. Não deixe de fazer contato com 
clientes, amigos ou colegas.

Com a Lua em seu Meio Céu, a vida social e profi ssional 
ganha destaque. Graças ao bom aspecto com Vênus 
e Mercúrio, a Lua pode favorecer alguns contatos 
importantes, especialmente se envolver dinheiro ou 
futuros negócios. 

Graças à Lua, a vida familiar ganha destaque e você terá 
facilidade para se entender com os parentes. Tire um 
tempo para trocar ideias, relembrar os bons momentos 
e fortalecer os laços familiares -- essas atitudes, ainda que 
pequenas, ajudam a aquecer seu coração. 

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)

Vanessa Giácomo é a preferida para nova Juma Marruá
Partiu desse cantinho 

a informação que a Globo 
tinha acertado a realização 
de “Pantanal”. Houve quem 
duvidasse, mas bastaram alguns 
dias e a notícia se con� rmou.O 
sucesso alcançado na Manchete 
justi� ca toda essa expectativa. 
Já são muitas as especulações 
em torno de quem será a nova 

Juma Marruá, papel que Cristiana 
Oliveira desempenhou tão bem na 
montagem de 1990.

Vanessa Giácomo é, pode 
ter certeza, a grande aposta de 
agora. Data hoje, considerando 
as providências que estão sendo 
tomadas, não há possibilidade de 
qualquer outra escolha.

Uma atriz de grandes 

trabalhos. “Cabocla” foi a sua 
primeira novela na Globo, por 
acaso também de autoria de 
Benedito Ruy Barbosa, com quem 
fez outras, como “Sinhá Moça” 
e “Paraíso”, entre as principais.E 
alguém por quem o Benedito tem 
enorme carinho e admiração.
Numa dessas, vai saber, até já 
falaram com ela.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Internamente, a Record trabalha 
com o título “Game dos Clones” 
para o novo programa da Sabrina, 

com estreia prevista para 24 de 
outubro, um sábado.Os vencedores 

do Emmy Internacional de 
Jornalismo serão anunciados no dia 
21, em cerimônia online por causa 
da pandemia...O jornalismo da 

Globo e o da GloboNews estão entre 
os indicados... Já os vencedores da 
dramaturgia serão conhecidos em 23 
de novembro. Esse, em especial, tira 

o sono de nossas TVs, produtoras 
de conteúdo e streaming.Eduardo 

Guedes se despede da Rede TV! 
na próxima semana, sexta, dia 18...
E o desejo é estrear imediatamente 

o programa de Luís Ernesto 
Lacombe.A série sobrenatural 

“Desalma”, produção da Globoplay, 
ainda inédita, terá uma segunda 

temporada...Essa decisão já existe 
e os trabalhaos deverão ter início 
em 2021...Isso até já deveria ter 
acontecido esse ano mesmo, para 

otimizar locações e cenários, mas a 
pandemia não permitiu.

PANTANAL NA GLOBO
Outras duas informações 

importantes: “Pantanal” será 
exibida na faixa das 21h. E a 
Globo, além repetir algumas 
locações da Manchete, também 
terá um “Pantanal” na sua cidade 
cenográ� ca, no Rio, com a fauna e 
� ora necessárias. 

VAI MAL
O atual panorama indica que o 

plano da Disney é mesmo acabar 
com o Fox Sports. Só uma questão 
de tempo. As medidas tomadas 
internamente não deixam qualquer 
dúvida quanto a isso.

UMA TRISTEZA
Na segunda quinzena deste mês, 

em novo movimento desse processo 
de desmanche, o site do Fox Sports 
será desativado. Simplesmente 
deixará de existir. Só o da ESPN será 
mantido.

E VEM MAIS
A venda do prédio de três 

andares, na Barra, Rio de Janeiro, 
onde está instalado o Fox Sports, é a 
próxima providência da Disney.

GINASTA
Todos os núcleos de “Salve-se Quem 
Puder”, na Globo, já foram acionados 
e isso inclui o de Lívia Inhudes, a 
ginasta Tammy.Segundo a atriz, a 
retomada exigiu protocolos rígidos 
de segurança, como testes semanais 
de Covid-19 e uso de máscaras nos 
ensaios. Lívia também é infl uenciada 
digital e seu instagram tem quase 7 
milhões de seguidores.

PINO GOMES

E a informação é que já existe um 
comprador interessado.

TÁ FALTANDO
 Tudo indica que a Conmebol 

vai mesmo fechar com o SBT para a 

“Libertadores”. Falta só assinar o 
contrato e depois disso montar uma 
equipe esportiva, além de tentar 
vender em tempo recorde todas as 
cotas de patrocínio.

Curioso é que ninguém fala da 
Sul-Americana. Ou de quem poderá 
� car com ela.

OBRIGAÇÃO
Fontes que acompanham de 

perto toda essa questão de direitos 
esportivos revelam que, para este 
ano não, até porque o número de 
jogos será menor, mas no próximo 
o SBT terá que buscar no mercado 
cerca de R$ 250 milhões para honrar 
os compromissos da Libertadores. 
Isso fora operações e considerando 
apenas a metade do que a Globo 
vinha pagando para a Conmebol. É 
dinheiro.

PARCEIRINHAS
Claudete Troiano e Ione Borges 

estão con� rmadas na festa de 40 
anos do “Mulheres”, na Gazeta, dia 
22. As ex-"parceirinhas" dividiram a 
apresentação do programa durante 
16 anos e seguiram caminhos 
diferentes na última década.
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Nas oito primeiras rodadas do 
Campeonato Brasileiro, muitos 
clubes têm apostado em jo-

vens jogadores formados na base para 
conquistar bons resultados e salvar a 
pele de alguns treinadores Os garotos 
pedem passagem e deixam os vete-
ranos no banco de reservas. É o caso, 
por exemplo, de Palmeiras e São Paulo. 
O time alviverde teve cinco jogadores 
formados na base em campo na vitória 
por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, 
com destaque para Gabriel Veron, que 
entrou no segundo tempo, marcou o 
gol de empate e deu assistência para 
Willian virar a partida. Na equipe tri-
color, o número foi ainda mais alto na 
vitória sobre o Fluminense por 3 a 1: se-
te jovens que cresceram em Cotia atua-
ram, com destaque para Brenner, autor 
de um gol e participação em outro.

No Palmeiras, o projeto de utilizar 
meninos tomou corpo nesta tempora-
da. O técnico Vanderlei Luxemburgo 

deixou medalhões no banco de reservas 
e apostou em Patrick de Paula e Gabriel 
Menino no meio de campo. Patrick de 
Paula, inclusive, foi o último a cobrar o 
pênalti sobre o Corinthians na final do 
Campeonato Paulista e garantiu o título 
estadual ao time alviverde.

O coordenador da base do Palmei-
ras, João Paulo Sampaio, comemora o 
sucesso dos garotos no elenco de cima. 
“O trabalho de reestruturação tinha 
essa meta como um dos pilares do 
sucesso da base. Talentos se formam 

em casa, e os investimentos feitos pela 
diretoria no CFA (Centro de Formação 
de Atletas) nos últimos anos não foram 
à toa com tantos títulos e convocados 
para seleções. A tendência é dar ainda 
mais espaço a eles”, disse Sampaio.

O São Paulo também conta com 
sua base na campanha que até agora 
deixa a equipe em segundo lugar na 
tabela de classificação, apenas a um 
ponto do líder Internacional, e salva o 
trabalho de Fernando Diniz. Os cha-
mados “made in Cotia” hoje têm a con-

fiança do técnico. Nos últimos jogos, 
Diego Costa assumiu a titularidade na 
zaga, Gabriel Sara foi escalado no meio 
de campo e Paulinho Bóia é dono do 
ataque. Além disso, ao sair do banco de 
reservas, Brenner foi fundamental nas 
vitórias sobre Corinthians e Fluminen-
se. O meia Igor Gomes também tem 
sido utilizado com frequência.

Aos 22 anos, Paulinho Bóia diz que 
Diniz passa confiança. “Essa sequência 
está sendo muito boa para mim. Estou 
dando o melhor para retribuir essa con-
fiança. O professor Diniz está me dando 
muito moral e tem conversado bastan-
te comigo. Não só ele, mas todo o grupo 
e toda a comissão técnica. Isso me dá 
respaldo para jogar, ir para cima, usar 
minhas características para o time. Aos 
poucos, a confiança vai aumentando”, 
afirmou o atacante, que estava encosta-
do no clube e foi reintegrado em junho, 
na retomada dos treinamentos após a 
paralisação provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

Usar a molecada é uma tendência 
nos times brasileiros, principalmente 
no ano em que o calendário está aperta-
do e o dinheiro é curto por causa da fal-
ta de público e parceiros. Se der certo, o 
clube ganha de duas maneiras: usando 
o talento do menino e recuperando to-
do o dinheiro investido na formação em 

uma venda para a Europa, por exemplo. 
O São Paulo viveu isso com Antony, que 
está no Ajax, da Holanda.

No Santos, até por causa do elen-
co reduzido e da punição na Fifa que 
impede o clube de contratar, o técnico 
Cuca confia nos “Meninos da Vila”. 
Com tradição de formar jogadores, 
principalmente no setor ofensivo, o 
Santos hoje vê um jovem da base bri-
lhar no gol: João Paulo, de 25 anos, saiu 
de terceiro goleiro a titular em pouco 
tempo. Isso porque Everson entrou 
na Justiça contra o clube e Vladimir 
se machucou. Assumiu a titularidade, 
teve boas atuações e não perdeu mais 
a posição mesmo com a volta dos dois 
concorrentes. 

“Estou preparado, feliz por mostrar 
meu trabalho e tenho certeza de que 
tem muita coisa para vir”, disse João 
Paulo.

No Corinthians, apesar de a direto-
ria ter investido em um elenco jovem 
de olho nas próximas temporadas, são 
poucos os atletas formados na base 
do clube. Além dos veteranos Fagner 
e Jô, que são “filhos do Terrão”, mas já 
passaram por clubes estrangeiros antes 
de retornar ao Corinthians, o técnico 
Tiago Nunes tem apenas o lateral-es-
querdo Lucas Piton como titular entre 
os garotos oriundos da base.

Jovens da base viram solução para 
os clubes no Campeonato Brasileiro 
JOIAS | Potiguar Gabriel Veron, 
destaque do Palmeiras, é um dos 
dos prinicipais nomes da nova 
geração de craques. Jovens dão 
bons resultados em campo e para 
os cofres dos clubes

Gabriel Veron foi o grande destaque da vitória do Palmeiras sobre o RB Bragantino 

 ministra japonesa Seiko Hashimoto

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

CARTÕES DE VISITA • PASTAS • ENVELOPES 
CONVITES •  PANFLETOS • FOLDERS • CARTAZES 
 REVISTAS E LIVROS • CAMISETAS E BRINDES 

(84) 98758-0144 | 2020-1900 | R. dos Caicós, 2305-D, Nossa Sra. de Nazaré - Natal/RN, 59062-700SOLICITE SEU ORÇAMENTO

* Oferta válida mediante 
apresentação do 

orçamento da 
concorrência

 para materiais 
idênticos.

*

igrafica.com.br

CESAR GRECO/PALMEIRAS

EPA

O SBT está perto de fechar acor-
do para transmitir a Copa Li-
bertadores da América na TV 

aberta até 2022. Já existem conversas 
para a emissora substituir a Globo, 
que era a detentora da competição 
mas rompeu o contrato. 

Portanto, a tendência é de que o 
SBT já transmita o torneio na reto-
mada, marcada para acontecer já na 

próxima semana. 
O horário das transmissões da 

Libertadores será às 21h30 das quar-
tas-feiras, até o fim da fase de grupos 
da competição. 

Após o rompimento da Globo, a 
Conmebol buscou parceiros relevan-
tes na compra do produto, de acordo 
com os jornalistas. A partir daí, sur-
giu o SBT e a negociação avançou. 

SBT está perto de acordo 
para transmitir Libertadores

TELEVISÃO

O Japão está determinado em 
realizar “a qualquer custo” os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-2020, 

adiados para 2021 por causa da pan-
demia do novo coronavírus, por con-
sideração a atletas e patrocinadores. 
A afirmação foi dada pela ministra 
japonesa para a Olimpíada, Seiko 
Hashimoto. “Acreditamos que temos 
tudo para acolher os Jogos a qualquer 

custo”, disse ela, que é ex-patinadora, 
considerando que “os esforços devem 
ser concentrados na luta contra o co-
ronavírus”, responsável pela pandemia 
da covid-19 que obrigou ao adiamento 
das competições, olímpica e paralím-
pica, de 2020 para 2021. Um grupo de 
trabalho foi designado pelo governo 
japonês para formular medidas para 
conter a pandemia nos Jogos.

Japão diz que Olimpíada vai 
acontecer “a qualquer custo”
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