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FÁBRICA DE ENGENHOS

Avaliação positiva de 
Bolsonaro sobe de 29% 
para 40% em 9 meses

Venda dos Correios pode 
gerar receita de R$ 15 
bilhões, diz Fábio Faria

Desmilitarização da PM é 
“inócua e sem eficácia”, 
diz deputado federal

GOVERNO. 4 | Segundo levantamento 
do Ibope, feito a pedido da CNI, a 
avaliação negativa do presidente 
caiu de 38% para 29% entre 
dezembro de 2019 e setembro
deste ano. Análise aponta que
auxílio emergencial teve impacto 

PRIVATIZAÇÃO. 5 | Ministro das 
Comunicações disse que há cinco 
empresas interessadas em adquirir 
os Correios, mas que várias questões 
deverão ser discutidas antes. Uma 
delas é a obrigação que a estatal tem 
de atender em todo o País

ENTREVISTA. 7 | Subtenente Gonzaga, 
do PDT de Minas Gerais, avalia 
que o tema dificilmente encontrará 
terreno para ser discutido dentro 
do Congresso Nacional; político é 
defensor da criação de uma polícia 
de ciclo completo

REPRODUÇÃO

MARCOS CORRÊA / PR CLÉVERSON OLIVEIRA / MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES CLEIA VIANA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

ARTE. 13 |  Potiguar apaixonada por flores, Larissa Soares abriu um ateliê durante a pandemia 
para promover demonstrações de carinho. Criação é personalizada para cada momento. 
Arranjos desconstruídos e o uso de flores desidratadas e exóticas são os maiores diferenciais. 
Do ateliê também saem buquês criativos e decorações para momentos intimistas

As flores falam

FINANÇAS. 3 | Votação nesta quinta-feira 24 aconteceu graças a um acordo entre o governo
estadual e a bancada de oposição. Após sete meses de discussão em torno da proposta, eles
decidiram suavizar o impacto para alguns servidores. Além de aumentar a contribuição dos
servidores e a idade mínima para se aposentar, reforma altera regras de cálculo e de pensões

Reforma da 
Previdência é 
aprovada em 1º 
turno na ALRN

Cai número de 
acidentes nas rodovias 
federais do RN, diz PRF

Festa dos Mártires tem 
início nesta sexta, com 
missas pela internet

Seguro-desemprego: 
pedidos caem 13%
no RN em agosto

TRÂNSITO. 8 E 9 | Polícia Rodoviária 
Federal registrou 1.028 acidentes, 
com 296 pessoas feridas gravemente 
e um total de 70 mortes até dia 23

FÉ. 10 | Pela primeira vez, por 
conta da pandemia, os fiéis não 
poderão participar das celebrações 
presencialmente; festejos serão online

RETOMADA. 11 | Na primeira metade 
de setembro, 2.264 benefícios foram 
requeridos no RN, contra 2.607 
pedidos no mesmo perído de 2019
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REPERCUSSÃO NEGATIVA | Nesta quinta-feira, o MP junto ao Tribunal de Contas havia pedido uma liminar para 
suspender o aumento salarial concedido aos procuradores federais, que passariam a receber R$ 27,3 mil

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) decidiu suspender nesta 
quinta-feira 24 a promoção em 

massa que levou 606 procuradores 
federais do órgão ao topo da carreira – 
com salários de R$ 27,3 mil. A decisão é 
do procurador-geral Federal, Leonardo 
Lima Fernandes.

Na última sexta-feira 18, uma por-
taria da AGU promoveu 607 servido-
res, dos quais 606 passaram a integrar 
o topo da carreira da procuradoria 
federal - a informação foi revelada pe-
lo site Poder360. A medida, segundo a 
advocacia-geral, seguiu os critérios de 
antiguidade e merecimento.

Com a portaria, agora suspensa, 
3.489 dos 3.738 procuradores federais 
da AGU atingiriam o topo da carreira – 
92% da categoria.

Os procuradores-gerais da AGU 
fazem a defesa do governo federal em 
ações judiciais e extrajudiciais. São res-
ponsáveis pela cobrança de recursos que 
autarquias e fundações têm a receber.

O coordenador-geral de pessoal da 
AGU, Watson Monteiro Oliveira, citou 
em um documento os “questionamen-

tos suscitados com a publicação do 
referido ato” e o “poder geral de cau-
tela da Administração”, ao justi� car a 
suspensão. A AGU não esclareceu se a 
suspensão é de� nitiva ou temporária.

Ontem, o Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
pediu uma liminar para suspender o 
aumento salarial que foi concedido 

aos procuradores federais promovi-
dos AGU.

No pedido, o MP diz que a pro-
moção é “inoportuna e indecorosa” e 
mostra indiferença com a população 
mais pobre chamada a pagar a conta 
exatamente no momento em que, 
possivelmente, enfrentam as maiores 
di� culdades com a Covid-19.

Medida foi anunciada após ampla repercussão negativa das promoções em massa

AGU suspende promoção de 606 
procuradores ao topo da carreira

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro (TRE-RJ) con-
� rmou nesta quinta-feira 24 a 

decisão de tornar o prefeito Marcelo 
Crivella (Republicanos) inelegível – ele 
tenta a reeleição em novembro.

Em julgamento iniciado na se-
gunda-feira 21, foram analisadas duas 
ações em que o mandatário é acusado 
de abuso de poder e prática de conduta 
vedada. O colegiado de sete magis-
trados já havia formado maioria para 
proibi-lo de concorrer a cargos públi-
cos até 2026. Um julgador, contudo, 
tinha pedido mais tempo para analisar 
o processo.

Crivella já anunciou que vai recor-
rer da decisão. Ele pode levar o caso 
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
Enquanto isso, adversários podem ten-
tar impugnar sua candidatura – que já 
está registrada – com base no entendi-
mento do TRE.

O tribunal a� rma que ele já está 
inapto para a disputa deste ano, en-

quanto a defesa acredita que é possível 
concorrer enquanto recorre.

O prefeito respondia às ações 
por causa de irregularidades em dois 
eventos promovidos pela Prefeitura às 
vésperas da eleição de 2018. Os dois 
pedidos foram julgadas em conjunto.

O breve julgamento de hoje mar-
cou a estreia de Rodrigo Roca como 
advogado de Crivella. O defensor é o 
mesmo que atua para Flávio no caso 
das “rachadinhas” na Assembleia Le-
gislativa, de quando o � lho do presi-
dente era deputado estadual.

Prefeito do Rio de Janeiro ainda pode recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral

Por 7 a 0, TRE-RJ torna Crivella 
inelegível até 2026; cabe recurso

RIO DE JANEIRO

TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

O Ministério Público do Traba-
lho em São Paulo indeferiu 
uma série de denúncias rece-

bidas contra o Magazine Luiza por 
suposta discriminação na decisão da 
empresa de selecionar apenas negros 
em seu próximo programa de traine-
es. Para o MPT, não houve violação 
trabalhista, mas sim uma ação a� r-
mativa de reparação histórica.

Ao todo foram recebidas 11 de-
núncias em que a varejista é acusada 
de promover “prática de racismo”, 
uma vez que, nas palavras de um dos 
denunciantes, “impede que pessoas 
que não tenham o tom de pele de-
sejado pela empresa” participem do 
processo seletivo.

Anunciada na última sexta-feira 
18, a iniciativa do Magalu teve larga 
repercussão nas redes sociais, des-
pertando elogios e críticas - inclusive 
com acusações de “racismo reverso” 
e ameaças de representação contra a 

empresa no Ministério Público, o que 
se con� rmou.

Para o MPT, a política da empre-
sa é legítima e não existe ato ilícito 
no processo de seleção, já que a re-
serva de vagas à população negra é 
plenamente válida e con� gura ação 
a� rmativa, além de “elemento de 
reparação histórica da exclusão da 
população negra do mercado de tra-
balho digno”.

Um candidato a vereador em 
Patrocínio, no Alto Paranaíba, 
em Minas Gerais, foi assas-

sinado a tiros na tarde desta quin-
ta-feira 24 depois de fazer uma live 
criticando obras que estavam sendo 
realizadas pela prefeitura.

Cássio Remis (PSDB), de 37 anos, 
estava em frente a uma casa em que, 
segundo ele, poderia começar a fun-
cionar o comitê de campanha de seu 
adversário político na cidade, o pre-
feito Deiró Marra (PSB), ex-deputado 
estadual. De acordo com a Polícia 
Militar em Patrocínio, o suspeito de 
ter cometido o crime é Jorge Marra, 
secretário de Obras da cidade e ir-
mão do prefeito. Ele está foragido. Na 
live, é possível ver o candidato, que 
também é presidente do PSDB em 
Patrocínio, falando sobre as obras. 

Cássio Remis para durante a grava-
ção e começa a � lmar um homem 
que desce de uma caminhonete, vai 
em sua direção e pega seu celular.

Segundo a PM, em seguida o can-
didato foi à Secretaria Municipal de 
Obras para tentar recuperar o apa-
relho, quando foi atingido e morto 
nas proximidades do imóvel em que 
a pasta funciona. A polícia fez buscas 
para localizar o secretário. Cássio 
Remis já foi vereador e presidiu a 
Câmara Municipal de Patrocínio. A 
reportagem tenta contato com a pre-
feitura da cidade.

À noite, o prefeito Deiró Marra 
con� rmou que o irmão foi o autor do 
crime e disse que ele será exonerado 
do cargo de secretário. O prefeito dis-
se também que nada muda e que ele 
continua candidato à reeleição.

Companhia de Águas e Esgotos do Rio

Crime aconteceu em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais

MPT rejeita denúncias de 
racismo contra o Magalu

Candidato a vereador é 
morto após live em Minas

TRAINEE PARA NEGROS

PATROCÍNIO

JONATHAN CAMPOS / GAZETA DO POVO

SÉRGIO MORAES / AGU
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EDUARDO MAIA / ALRN

TIAGO REBOLO

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou nes-
ta quinta-feira 24, em primeiro 

turno, a Reforma da Previdência Es-
tadual. Foram 18 votos favoráveis à 
proposta e apenas 2 contrários. Houve 
duas abstenções e uma ausência.

Antes de começar a valer, a refor-
ma precisará passar por uma segunda 
votação, anunciada pelo presidente da 
Casa, Ezequiel Ferreira (PSDB), para a 
próxima terça-feira 29. Depois disso, 
ele próprio fará a promulgação. Como 
se trata de uma emenda à Constitui-
ção, não passa pela sanção da governa-
dora Fátima Bezerra.

A votação de ontem aconteceu 
graças a um acordo entre o governo es-
tadual e a bancada de oposição. Após 
sete meses de discussão em torno da 
proposta, eles decidiram suavizar o 
impacto da Reforma da Previdência 
Estadual para alguns servidores.

Uma das categorias beneficiadas 
foi a dos professores da rede pública. Os 
parlamentares aceitaram uma proposta 
da governadora Fátima Bezerra para 
aumentar em apenas três anos a idade 
mínima de aposentadoria para os inte-
grantes do magistério. Com isso, o texto 
agora prevê idade mínima de 53 anos pa-
ra as mulheres e 58 anos para os homens.

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

Hoje, professores da rede pública 
só podem se aposentar com idade mí-
nima de 50 anos, no caso das mulheres, 
e 55 anos, no caso dos homens. A re-
forma original, portanto, subia a idade 
mínima em cinco anos para cada um 
dos gêneros.

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

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

Para os servidores em geral, não 
houve mudança. A proposta aprovada 
em primeiro turno prevê idade mínima 
de 60 anos para as mulheres e 65 anos 
para os homens – uma elevação de cin-
co anos em relação às idades mínimas 
atuais.

Deputados também decidiram 
manter o pagamento para o magistério 
do chamado “abono de permanência”, 
uma espécie de gratificação para os 
servidores que seguem trabalhando 
mesmo após atingir idade mínima pa-
ra se aposentar.

Reforma da Previdência é aprovada 
em 1º turno na Assembleia Legislativa

Alíquotas de 
contribuição Confira como ficaram as alíquotas:

Datas

APÓS SETE MESES | Votação de ontem aconteceu graças a um acordo entre o governo estadual e a bancada de oposição. Após sete meses de discussão em torno da proposta, eles 
decidiram suavizar o impacto para alguns servidores. Além de aumentar a contribuição dos servidores e a idade mínima para se aposentar, reforma altera regras de cálculo e de pensões

Com divisórias de acrílico para evitar contágio pelo novo coronavírus, deputados discutiram e votaram Reforma da Previdência em 1º turno ontem

Durante a votação desta quin-
ta-feira, também ficou definido 
que a Previdência terá um sistema 
de alíquotas progressivas. Com 
isso, servidores que recebem os 
maiores salários terão um descon-
to maior no contracheque.

Hoje, todos os servidores con-
tribuem com 11% dos salários. 
Com a reforma, essa alíquota será 
mantida apenas para quem ganha 
até R$ 3,5 mil. Para os que rece-
bem acima disso, serão cobradas 
alíquotas entre 14% e 18%.

No caso dos aposentados e 
pensionistas, quem recebe benefí-
cios até R$ 3,5 mil ficará isento de 
contribuição. Acima deste valor, 
incidirão as mesmas alíquotas 
cobradas dos servidores da ativa. 
Hoje, apenas os que recebem aci-
ma de R$ 6.101,05 contribuem, e 
apenas com um desconto de 11%.

SERVIDORES DA ATIVA

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

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

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

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

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

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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

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

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

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

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

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

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

O Estado tem apenas até o dia 30 
de setembro para colocar as novas 
regras previdenciárias em vigor.

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

Economia
Com a reforma, o governo es-

pera reduzir o déficit existente atu-
almente na previdência estadual. 
Entre janeiro e junho, esse rombo 
foi de mais de R$ 1 bilhão. O projeto 
original previa uma economia de R$ 
40 milhões/mês. Com as mudan-
ças, o novo valor não foi divulgado.

Outras 
mudanças

Além de aumentar a contri-
buição dos servidores e a idade 
mínima para se aposentar, a 
reforma altera regras de cálculo 
dos benefícios e muda regras de 
obtenção de pensão.

Essas novas cláusulas valerão 
apenas para os novos servidores. 
Para quem está na ativa, são pre-
vistas duas regras de transição.

Na página do Agora RN na in-
ternet, você confere um conteúdo 
especial com todas as regras da Nova 
Previdência. Acesse lendo QR Code 
abaixo com a tela do seu celular.

Líder destaca 
acordo

A Reforma da Previdência foi 
aprovada na Assembleia Legislati-
va na 8ª tentativa. Nas outras sete 
vezes, em julho, não houve quó-
rum suficiente para a aprovação.

Líder do governo na Casa, o de-
putado George Soares (PL), enalteceu 
o acordo firmado com a oposição, que 
garantiu a votação do projeto.

“Quero destacar a união de-
mocrática do Poder Legislativo, 
diante dos acordos que foram 
construídos e se chegou a um 
consenso. A oposição cumpriu o 
seu papel de construir um embate 
e até apresentar uma proposta. 
Também quero parabenizar o go-
verno por ter maturidade de que 
podemos construir um entendi-
mento”, disse George Soares, que 
destacou do projeto a nova tabela 
para as reduções e taxações, bem 
como o aumento do limite de 
isenção para os aposentados.



A Liga Independente das Escolas 
de Samba do Rio de Janeiro 
(Liesa), responsável por orga-

nizar os des� les do Grupo Especial 
do Carnaval carioca, decidiu que não 
haverá des� le em fevereiro de 2021 
por causa da pandemia da Covid-19. A 
Liesa estuda a possibilidade de realizar 
des� les em outra data.

Após a reunião, na noite desta quin-
ta-feira 24, o presidente da Liesa, Jorge 
Castanheira, se pronunciou e afirmou 
que não há possibilidade de a festa acon-
tecer na data anteriormente prevista.

“Não é o cancelamento, e sim o 
adiamento e busca por solução. Para 
fevereiro, não tem como ter des� le. 
Para fevereiro, estamos buscando 
alternativas para permitir que as es-

colas possam tem um projeto, para 
não prejudicar o Carnaval”, disse. “Vai 
depender do prazo para ter o des� le 
dos moldes atuais em 2021. Estamos 
aguardando para saber se teremos 
de� nição da vacina e quando terá a 
imunização. Não temos segurança pa-
ra de� nir uma data.”

Castanheira disse que não quer 
deixar as pessoas que dependem do 
carnaval sem resposta, mas que, por 
enquanto, ainda não há nada de� nido

“O modelo tradicional requer um 
tempo maior de produção, por isso 
estamos buscando alternativas. Nossa 
expectativa é de poder fazer com que 
as pessoas que dependem do espetá-
culo não � quem sem resposta. Nada 
impede que mais pra frente achemos 
uma solução. Há previsões que dizem 
que só a partir de abril teremos segu-
rança”, concluiu.

Em julho, os presidentes das agre-
miações já tinham concordado que só 
seria possível realizar os des� les caso 
uma vacina contra a Covid-19 estivesse 
em comercialização.

REAÇÃO DO LÍDER DO GOVERNO 
ANULOU BURLA NA AGU

SENADO SE PRESTA A PAPELÃO, 
INTERROGANDO CHANCELER 

redacaoch@gmail.com
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TOMARA
A política de desoneração do 

governo Bolsonaro, segundo o líder 
do governo no Congresso, senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO), “é 
como sempre fala o [ministro] Paulo 
Guedes: para todos e para sempre”.

VANGUARDA DO ATRASO
Mais uma vez o PT joga para 

a plateia tentando estabelecer 
vínculo empregatício entre 
aplicativos e motoristas e motoboys. 
O oportunismo rastaquera já foi 
rechaçado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST).

ESPECIALISTA EM DERROTAS
Candidato a presidente três vezes 

derrotado, o pededista Ciro Gomes 
reapareceu esta semana fazendo 
previsões sobre a eleição. Acha que 
“bolsonaristas explícitos” não vão 
vencer este ano e o PT “tem poucas 
chances”. A última vez que Ciro foi 
eleito (deputado) foi em 2006.

CRAQUE EM HONG KONG
O presidente Jair Bolsonaro 

nomeou o embaixador Manuel 
Innocencio, um dos mais admirados 
diplomatas do Itamaraty, para o 

importante cargo de cônsul-geral 
em Hong Kong, um dos postos mais 
desa� adores.

DEVAGAR, QUASE PARANDO
Senadores elogiaram as sessões 

semipresenciais de votação, mas 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, em campanha para 
mudar a Constituição e � car no 
cargo, � xou: as próximas só serão 
daqui a 1 mês.

PROTOCOLO FAKE
Multiplicam-se os relatos de 

desleixo das empresas aéreas em 
relação ao covid. Um leitor de 
Campo Grande embarcou para 
Curitiba e avisou a família por zap: 
“No avião. Nada de protocolo no 
aeroporto. Ninguém vendo febre, 
nada de álcool gel, distanciamento 
‘fake’... um perigo”.

MENTIRA SEM PUNIÇÃO
Erika Kokay (PT-DF) 

publicou fake news sem qualquer 
repreensão das redes sociais ou 
das “veri� cadoras”, acostumadas a 
interferir apenas em outra ideologia. 
Alegou que Lula falaria à ONU esta 
semana. Fake.

O Senado fez um papelão, ontem, deixando-se usar pela “bancada” 
do ditador Nicolás Maduro em pleno Congresso brasileiro, ignorando o 
apoio do País à repulsa mundial contra a tirania e desdenhando de suas 
atrocidades denunciadas pela ONU. Acusar o americano Mike Pompeo 
de “atacar nação amiga do Brasil” é de uma ignorância atroz. Venezuela 
não é “nação amiga”, é um país subjugado pelo ditador que rompeu com 
o Brasil e cujos “diplomatas” são agora persona non grata em Brasília.

ACENOS AO ATRASO
As perguntas infelizes 

mal disfarçavam o ranço 
antiamericano, tão velho quanto 
atrasado, agarrado aos pedaços 
que sobram do muro de Berlim.

ELOGIO A ATROCIDADES
Senadores se prestaram 

a defender uma ditadura 

sanguinária, acusada esta 
semana pela ONU de perseguir, 
prender e assassinar opositores.

IGNORÂNCIA NA PAUTA
Na sessão da Comissão de 

Relações Exteriores, destacou-se 
a incrível paciência do chanceler 
Ernesto Araújo diante de tanta 
desinformação.

O presidente Jair Bolsonaro deu ordens para que a Advocacia Geral da 
União (AGU) suspendesse imediatamente a promoção em massa de 607 
procuradores ao tomar conhecimento de uma iniciativa do próprio Líder 

do Governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR), que, inconformado, protocolou 
projeto de decreto legislativo anulando a iniciativa oportunista. A promoção em 
massa de 92% do efetivo da AGU foi interpretada como uma tentativa de burlar 
a reforma administrativa do próprio governo. A suspeita é que a AGU tentava 
“proteger” a corporação da reforma administrativa, que só prevê promoções por 
mérito. Promoções indiscriminadas, como a que o corporativismo da AGU tentou 
emplacar, ignorando o merecimento, logo serão coisa do passado. A tentativa 
malandra deve gerar a revisão de privilégios na AGU como R$7 mil acrescidos aos 
salários a título de “honorários de sucumbência”. “Honorários de sucumbência” 
são uma “comissão” para o efetivo da AGU fazer o trabalho pelo qual todos já são 
regiamente remunerados.
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PESQUISA | Segundo levantamento do Ibope, feito a pedido da CNI, a avaliação negativa do presidente caiu 
de 38% para 29% entre dezembro de 2019 e setembro deste ano. Análise: Auxílio emergencial teve impacto 

A popularidade do presidente 
Jair Bolsonaro aumentou 
neste mês, na comparação 

com dezembro do ano passado.
Pesquisa realizada pelo Ibope 

a pedido da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) e divulgada 
nesta quinta-feira 24 mostra que a 
fatia da população que considera o 
governo ótimo ou bom é de 40%, 11 
pontos a mais do que em dezembro 
(29%), quando o levantamento foi 
realizado pela última vez. O índice é 
o maior desde o início do mandato.

A avaliação negativa, ou seja, 
aqueles que classi� cam a administra-
ção federal como ruim ou péssima, 
caiu de 38% para 29%. Nesse período, 
o governo liberou o auxílio emergen-
cial de R$ 600 para trabalhadores in-
formais e desempregados.

O Ibope também perguntou aos 
entrevistados se aprovam ou desa-
provam a maneira do presidente 
administrar o País. Nesse quesito, 
a aprovação pessoal de Bolsonaro 
subiu de 41% para 50%, voltando 
ao patamar observado em abril de 
2019 (51%). Foram consultadas 2 
mil pessoas em 127 municípios no 
período de 17 a 20 de setembro. A 
margem de erro da pesquisa é de 
dois pontos porcentuais para mais 
ou para menos.

Para o gerente-executivo de 
Economia da CNI, Renato da Fon-
seca, o auxílio emergencial teve 
efeito positivo sobre a popularidade 
de Bolsonaro. “Há um crescimento 
signi� cativo na percepção sobre a 
saúde e o combate à fome e à pobre-
za”, disse Fonseca. O economista 
observou, porém, que a con� ança 
no presidente foi o indicador que 

menos cresceu e está pior do que 
em abril de 2019 (caiu de 51% para 
46%).

A popularidade de Bolsonaro 
cresceu no Nordeste, onde ele teve 
menos votos que o PT em 2018. 
Ali, a avaliação positiva do governo 
subiu de 21% para 33% em nove 
meses. Mesmo assim, o Nordeste 
continua sendo a região do País 
onde o governo é pior avaliado. O 
quesito “ótimo e bom” atribuído a 
Bolsonaro atinge 52% no Sul, 45% 
no conjunto das regiões Norte e 
Centro-Oeste e 38% no Sudeste.

Na área ambiental, a aprovação 
do governo variou de 40% para 37% 
entre dezembro de 2019 e setem-
bro de 2020, no limite da margem 
de erro. Nos últimos meses, houve 
avanço das queimadas na Ama-
zônia e no Pantanal. Investidores 

estrangeiros, ruralistas e ambien-
talistas pressionam o governo a dar 
respostas contra a destruição das 
� orestas.

O presidente, no entanto, tem 
minimizado a crise. Em discurso na 
Assembleia-Geral das Organizações 
das Nações Unidas (ONU) na terça-
-feira, Bolsonaro atribuiu a índios e 
caboclos a disseminação do fogo e 
disse haver uma “campanha brutal 
de desinformação” contra o Brasil.

O Ibope também perguntou às 
pessoas sobre o futuro do governo 
Bolsonaro. Para 36%, o restante da 
gestão será ótima ou boa. Para 30%, 
será negativa (ruim ou péssima). No 
combate ao desemprego, o governo 
é aprovado por 37% dos entrevis-
tados, uma oscilação negativa em 
relação ao índice de dezembro do 
ano passado, de 41%. 

Presidente Jair Bolsonaro durante gravação de pronunciamento na Assembleia da ONU

Viradouro, de Niterói, foi a campeã de 2020

Avaliação positiva de Bolsonaro 
sobe de 29% para 40% em 9 meses

MARCOS CORRÊA / PR

RICARDO MORAES / REUTERS

Desfile das escolas de samba do
Rio é adiado; Liesa estuda datas

CARNAVAL
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COTA | Medida foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 
10 de setembro. Antes, a divisão dos recursos havia sido aprovada em agosto, mas só valeria para 2022

Em reunião por videoconferência 
com o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-

tro Luís Roberto Barroso, lideranças de 
partidos criticaram a criação de uma 
reserva de recursos do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha para 
candidatos negros já nas eleições de 
2020.

A medida foi determinada pelo 
ministro Ricardo Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), em 10 
de setembro. A decisão liminar ainda 
será examinada em julgamento mar-
cado para começar nesta sexta-feira 25 
no plenário virtual da Corte.

Antes, a divisão dos recursos havia 
sido aprovada pelo TSE, em 25 de agos-
to. Mas pela Corte Eleitoral, só valeria 
para 2022.

Na reunião com Barroso, os diri-
gentes partidários acusaram o Poder 
Judiciário de invadir as competências 
do Congresso de legislar sobre o tema 
e apontaram para os riscos de candida-
turas “laranjas”. Além disso, cobraram 
uma regulamentação para esclarecer 
como a nova regra deve ser aplicada 
em cada sigla.

“Como colocar em prática? Existe 
uma transferência de recursos que te-
mos de fazer aos Estados. Se não for 
executado pelos Estados, vai acabar 
acarretando uma punição ao diretório 
nacional no partido no futuro”, afir-
mou o senador Ciro Nogueira (Pro-
gressistas-PI). “Nós não queremos de 
forma nenhuma deixar de descumprir 
a determinação do TSE, mas temos 
preocupação de como colocar isso em 
prática”, afirmou o parlamentar.

O presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, criticou a aprovação de novas 

regras eleitorais pelo Supremo em data 
próxima da eleição.

“Precisa haver diálogo um pouco 
preliminar para que possamos não só 
estar nos preparando, mas também 
para podermos contribuir com nossas 
visões”, disse.

O presidente do Republicanos, 
Marcos Pereira, defendeu a implemen-
tação da medida apenas para a eleição 
de 2022. Ele fez referência à decisão do 
TSE que aprovou a distribuição pro-
porcional dos recursos do Fundo Espe-
cial de Financiamento de Campanha 
e do tempo de propaganda eleitoral 
gratuita entre candidatos brancos e 
negros.

“O ideal seria manter a decisão co-
mo foi feita pelo TSE, para a eleição de 
2022, aí teríamos tempo para organizar 
isso. Não sendo possível, que quanto 
antes o TSE nos dê uma baliza de como 
deveremos fazer, para que não cometa-
mos erros e sermos até mesmo acusa-

dos pela imprensa de forma injusta de 
termos criado candidaturas ‘laranjas’”, 
afirmou.

Os dirigentes partidários Carlos 
Siqueira (PSB), Roberto Freire (Cidada-
nia) e o senador Marcelo Castro (MDB-
-PI) reforçaram as críticas à decisão de 
antecipação da medida para 2020.

BARROSO JUSTIFICA
Em resposta aos dirigentes, o mi-

nistro Barroso disse que a população 
de pardos e pretos é majoritária no País. 
Ele apontou ainda que no próprio deba-
te o tema estava sendo discutido com 
apenas um ou dois negros presentes.

“Se nós dependermos das maiorias 
para proteção das minorias, o status 
quo nunca é rompido”, afirmou.

“A escravidão foi abolida em 1888 e 
até hoje nós temos uma sub-represen-
tação das pessoas negras em todos os 
segmentos da vida pública e privada”, 
enfatizou o ministro.

Sessão do Congresso Nacional; líderes partidários criticaram cota para negros nas eleições

No TSE, partidos criticam reserva
de recursos para negros nas eleições

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), disse 
nesta quarta-feira 23 que “há 

um grande sentimento” no Senado 
para derrubar o veto do presidente Jair 
Bolsonaro à desoneração da folha de 
pagamentos. A medida reduz até o fim 
de 2021 os impostos pagos por empre-
sas de determinados segmentos, como 
estímulo à contratação.

“Eu acho que tem um sentimento 
muito grande para derrubar. Mas elei-
ção e mineração, só depois da apura-
ção. Só tem ou não tem [votos suficien-
tes] quando abre o painel”, disse.

A sessão para votar os vetos presi-
denciais, inclusive o da desoneração, 
já foi marcada informalmente diversas 
vezes e adiada posteriormente todas as 
vezes. A impressão dos deputados e se-

nadores já era a de que o veto deve ser 
derrubado. O governo já até disse que 
pode entrar na Justiça caso isso ocorra.

O governo abriu mão de receber 

R$ 118,3 bilhões em oito anos de deso-
neração da folha de pagamentos. Para 
manter a desoneração, quer uma com-
pensação.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que é possível derrubar veto de Bolsonaro

Alcolumbre diz que há “sentimento 
grande” para manter desoneração

FOLHA DE PAGAMENTOS

MARCOS OLIVEIRA / AGÊNCIA SENADO

CLÉVERSON OLIVEIRA / MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SÉRGIO LIMA / PODER360 Os Correios podem ser vendidos 
por até R$ 15 bilhões. Essa é 
a estimativa do ministro das 

Comunicações, o potiguar Fábio 
Faria. Em entrevista à Bloomberg, o 
ministro disse que a privatização da 
estatal está em fase final, e o projeto 
será encaminhado ao Congresso até o 
fim do ano.

“Podíamos fazer uma PEC ou 
um projeto de lei, mas optamos pelo 
projeto de lei que deve ser finalizado 
no Ministério das Comunicações nos 
próximos 15 dias e enviado ao Palácio 
do Planalto para ajustes. Até o fim do 
ano, o Executivo terá feito e entregue o 
seu dever de casa e o projeto estará no 
Congresso para ser aprimorado pelos 
deputados e senadores”, afirmou ele.

Na semana passada, Fábio 
Faria disse que o Magazine Luiza 
(MGLU3), a DHL e a FedEx estão en-
tre as cinco interessadas de comprar 
a estatal brasileira.

“O importante é que já tem cinco 
players interessados. A Magalu é uma 
delas, a DHL, FedEx... já tem grupos in-
teressados na aquisição dos Correios. 
Não teremos um processo de privati-
zação vazio.”

Porém, segundo o ministro das 
Comunicações, várias questões deve-
rão ser discutidas. Uma delas é a obri-
gação que a estatal tem de atender em 
todo o território nacional. 

“Quem vai estabelecer as diretri-
zes e parâmetros é o Congresso e a 
consultoria. Todos esses temas serão 
debatidos lá. Continuará atendendo 
em Tabatinga, Santarém e Caxias do 
Sul? Isso será decidido em conjunto”, 
afirma ele. 

Ministro das Comunicações, Fabio Faria

Venda dos Correios pode 
gerar receita de R$ 15 bi

PRIVATIZAÇÃO



A Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Natal lançou nesta 
quinta-feira 24 a edição 2020 

do “Liquida Natal”, tradicional ação 
de estímulo às compras e uma das 
principais datas do comércio local.

A campanha começa nesta sexta-
-feira 25. Como ocorre todos os anos, 
os consumidores irão trocar suas no-
tas fiscais de compra por cupons que 
concorrerão a prêmios. Por causa da 
pandemia do novo coronavírus, serão 
aceitas de notas de compras em lojas 
físicas e virtuais.

Para evitar aglomerações, o Gover-
no do Estado cedeu o aplicativo “Nota 
Potiguar” para a troca de cupons.

“Mais do que nunca precisamos 
aquecer a economia e retomar a ativida-
de econômica no Estado. Passamos por 
uma difícil desaceleração do consumo 
devido à pandemia”, disse a governado-
ra Fátima Bezerra, durante o lançamen-
to da campanha, de forma virtual.

Presidente da CDL Natal, o em-
presário José Lucena destacou a 
realização da campanha mesmo na 
pandemia e enalteceu a parceria com 
o poder público. “Se a gente tiver um 
Estado forte, beneficiar nossos lo-
jistas, estaremos beneficiando a nós 
mesmo, pois o imposto arrecadado 
fica aqui. A gente quer que o governo 
cresça”, disse.

O Liquida Natal 2020 acontecerá 
de 25 de setembro a 4 de outubro e vai 

oferecer, como todo ano, descontos 
especiais e o sorteio de prêmios para 
os consumidores e vendedores. A cada 
R$ 40 reais em compras, o consumidor 
ganha um cupom para concorrer. A 
troca dos cupons será completamen-
te virtual pelo site liquidanatal2020.
com.br. A notas fiscais serão compu-
tadas pelo aplicativo do governo “No-
ta Potiguar”. Os consumidores devem 
baixar o aplicativo e se inscrever para 
concorrer às premiações.

Participam da campanha duas mil 
empresas de toda a região metropolita-
na de Natal, o que ajuda na manuten-
ção do emprego e renda do segmento.

Este ano, os consumidores vão 
concorrer a cinco aparelhos de TV 
de 40 polegadas e a um carro Toyota 
Etios 0 Km.

Tradicionalmente, a Liquida Natal 
acontece entre o fim de agosto e o iní-
cio de setembro. Segundo o presiden-
te da CDL Natal, as mudanças para es-
te ano no formato da campanha e na 
data foram necessárias para atender 
à nova rotina e perfil do consumidor.

“O comércio vem passando por 
mudanças e nós precisamos acom-
panhar, nos adaptar, oferecer o que os 
nossos consumidores buscam”, afir-
mou José Lucena.
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O Governo Federal editou nesta 
quinta-feira 24 uma medida 
provisória para liberar cerca 

de R$ 2,5 bilhões para o País aderir ao 
Covax Facility, consórcio global de go-
vernos e fabricantes para impulsionar 
o desenvolvimento de vacinas contra a 
Covid-19, doença provocada pelo novo 
coronavírus.

Além desta, uma segunda medida, 
de adesão ao programa, deve ser publi-
cada em edição extra do Diário Oficial 
da União desta quinta-feira.

“Espera-se que, por meio deste 
instrumento, o Brasil possa comprar 
o equivalente para garantir a imu-
nização de 10% da população até o 
final de 2021, o que permite atender 
populações consideradas prioritárias”, 
afirma o Palácio do Planalto em nota. A 
adesão permitirá o acesso ao portfólio 
de nove vacinas em desenvolvimento, 
além de outras em análise.

O governo aposta na vacina desen-

volvida pela Universidade de Oxford 
e a AstraZeneca contra a Covid-19. A 
Fiocruz ganhou aporte de R$ 2 bilhões 
para receber, processar, distribuir e 

passar a fabricar sozinha o imunizante.
A ideia é que os primeiros 15 milhões 

de doses sejam aplicados em janeiro de 
2021 no Brasil, ano em que 100 milhões 

de unidades devem ser distribuídas.
O ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, afirmou nesta quinta-feira 24 
que a pasta acompanha o desenvolvi-
mento de todas as vacinas, e não descarta 
comprar doses além daquelas de Oxford.

Governos estaduais também têm 
negociações próprias sobre vacinas. 
São Paulo, por exemplo, aposta na Co-
ronavac, fabricada na China. O Paraná, 
por sua vez, tem negociação com a 
Rússia para fabricar a Sputnik V.

“Esta iniciativa (aderir ao Covax 
Facility) não impede que o País realize 
posteriormente acordos bilaterais com 
outras empresas biofarmacêuticas 
produtoras de vacinas contra a Co-
vid-19 que não estejam contempladas 
pela iniciativa global. Também não fi-
cam impedidas iniciativas já realizadas 
pelo Estado Brasileiro, com as empre-
sas biofarmacêuticas que fazem parte 
da iniciativa global”, disse o Palácio do 
Planalto em nota.

Governo libera R$ 2,5 bilhões
para aderir a programa de vacinas 
IMUNIZAÇÃO | Governo aposta na vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca contra a Covid-19. Fiocruz ganhou aporte 
de R$ 2 bilhões para receber, processar, distribuir e passar a fabricar sozinha o imunizante. Aquisição de outras vacinas não está descartada

Arquivo: Ministro Eduardo Pazuello (Saúde) e presidente Jair Bolsonaro durante assinatura de ato

ERASMO SALOMÃO / MINISTÉRIO DA SAÚDE

Representantes da CDL Natal e do Governo do Estado discutem parceria para o Liquida Natal

Liquida Natal começa nesta sexta; 
lojas virtuais também participarão

CAMPANHA DE COMPRAS

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN Depois de o ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, rela-
cionar a homossexualidade 

a “famílias desajustadas”, o senador 
Fabiano Contarato (Rede-ES) afir-
mou que vai ingressar nesta quinta-
-feira 25 com uma representação no 
Supremo Tribunal Federal (STF) para 
que o titular da pasta seja investigado 
pela Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) por homofobia.

“Um ministro da Educação ho-
mofóbico, que violenta criminosa-
mente os princípios de respeito e a 
igualdade entre as pessoas consagra-
dos na Constituição. Meu repúdio ab-
soluto a esse ataque preconceituoso, 
medieval e sórdido, que exige reação 
imediata das instituições democráti-
cas”, escreveu o senador pelo Twitter.

Em entrevista ao jornal “O Esta-
do de S. Paulo”, publicada nesta quin-
ta-feira 24, Milton Ribeiro afirmou 
não concordar com a homossexuali-
dade e disse que vê “com reservas” a 
presença de um professor transgêne-
ro em sala de aula por temer que os 
alunos fossem influenciados.

“Essa é uma agressão inadmissí-
vel contra os homossexuais e toda a 
sociedade”, disse Contarato.

A fala do ministro da Educação 
provocou reações. O deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP) disse, também pelo 
Twitter, que “alguns ministros do go-
verno Bolsonaro é que vêm de ‘famí-
lias desajustadas’ e não os gays”. Isso 

porque, em um dos trechos da entre-
vista, o ministro afirmou o seguinte:

“Acho que o adolescente que 
muitas vezes opta por andar no ca-
minho do homossexualismo (sic) 
tem um contexto familiar muito pró-
ximo, basta fazer uma pesquisa. São 
famílias desajustadas, algumas. Falta 
atenção do pai, falta atenção da mãe. 
Vejo menino de 12, 13 anos optando 
por ser gay, nunca esteve com uma 
mulher de fato, com um homem de 
fato e caminhar por aí”.

Senador Fabiano Contarato (Rede-ES)

Senador vai ao STF para
que ministro seja investigado

HOMOFOBIA

COVID-19

O presidente Jair Bolsonaro 
ironizou nesta quinta-feira 24, 
durante live nas redes sociais, a 
“alta cúpula” de Brasília por usar 
máscaras e, mesmo assim, ser 
contaminada pela Covid-19.

“Eu fico vendo Brasília. Não 
vou falar nomes, mas a alta 
cúpula do Poder de Brasília, al-
guns do Executivo, do Judiciário 
bastante, do Legislativo tam-
bém, com máscaras 24 horas 
por dia. Dorme com máscara, 
cumprimenta assim ó (tocan-
do o cotovelo). Pegaram o vírus 
agora. Não adianta isso daí.”

Para Bolsonaro, ninguém 
conseguirá escapar da infecção.

“Eu falava lá atrás: tomar 
cuidado quem tem comorbida-
de, esperando uma vacina, um 
remédio comprovado cientifi-
camente. Mas não adianta, vai 
acabar pegando. Ficar em casa 
não resolve nada, porque, quan-
do você, um dia, sair da toca, vai 
acabar pegando o vírus”, disse.

BOLSONARO IRONIZA 
“ALTA CÚPULA” POR 
USO DE MÁSCARA: 
“PEGARAM O VÍRUS”

JANE DE ARAÚJO / SENADO
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CLEIA VIANA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

PC

JALMIR OLIVEIRA

A desmilitarização da Polícia Mili-
tar é uma medida inócua e sem 
eficácia. O posicionamento é do 

deputado federal Subtenente Gonzaga, 
do PDT de Minas Gerais, que avalia que 
o tema dificilmente encontrará terreno 
para ser discutido no Congresso Nacio-
nal, caso seja efetivamente proposto.

O político mineiro, que conversou 
com o Agora RN nesta quinta-feira 24 
por telefone, é defensor da criação de 
uma polícia de ciclo completo, o que 
pode garantir ao policial militar, por 
exemplo, a competência de participar 
do processo de investigação – que hoje 
é uma prerrogativa exclusiva das polí-
cias Civil e Federal.

Ele é, por sinal, autor de uma Pro-
posta de Emenda à Constituição, a 
PEC 431, que amplia a competência da 
Polícia Militar, dando-lhe atribuições 
de polícia judiciária. Para Gonzaga, a 
polícia de ciclo completo é mais eficaz 
que a desmilitarização da força policial. 
No entanto, o projeto está parado na 
Câmara dos Deputados.

O deputado mineiro é também 
presidente da comissão especial sobre 
competência legal para investigação 
da Câmara de Deputados. “Não vejo 
espaço nenhum para esta discussão de 
desmilitarizar a Polícia Militar. Não há 
espaço para isso. Não quero fazer críti-
cas a quem defende a desmilitarização, 
mas é uma ação de alcance curto; é inó-
cua e de pouca eficácia. É um assunto 
que não está na agenda”, pontua.

Para ele, a atual necessidade é a de 
ampliar as competências das polícias 
em todo o Brasil. “Há a necessidade de 

atuação maior das polícias. Se é para 
desmilitarizar, para mudar a forma de 
atuação, é melhor garantir maior efici-
ência no trabalho do policial.”, pondera.

A desmilitarização da Polícia Mili-
tar é um dos assuntos mais discutidos 
no Rio Grande do Norte nos últimos 
dias. A polêmica veio à tona com a 
inclusão do tema na 2ª Conferência 
Estadual de Segurança Pública e Defesa 
Social do Rio Grande do Norte, evento 
realizado virtualmente entre os dias 16 
a 18 deste mês e que serviu para o Go-
verno do Estado receber sugestões para 

melhorar a segurança pública.
 “Soube pela repercussão da im-

prensa, por meio do Agora RN, além 
das conversas que tive com represen-
tantes da Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte. Um dos grandes problemas 
da limitação da PM não é está obriga-
ção da farda, da militarização, mas de 
ser uma polícia de ciclo completo. Acho 
que parte do problema que se quer 
resolver com a desmilitarização está 
num outro foco, que é esta limitação 
constitucional de investigar”, reforça o 
deputado federal mineiro.

Os defensores da desmilitarização 
avaliam que a medida consiste na mu-
dança da Constituição para permitir 
uma formação “civil” da nova Polícia 
Militar. O objetivo é extinguir com a 
atual hierarquia e a disciplina militar. 
Os apoiadores falam que medida visa 
permitir uma cultura mais humaniza-
da, uma ação comunitária, dos agentes 
de segurança. O objetivo é, de fato, evi-
tar o treinamento militar dos policiais.

Desse modo, a manutenção da ordem 
pública interna seria atribuição de uma au-
toridade policial com políticas civis, enquan-

to a segurança externa continuaria sendo 
uma responsabilidade das Forças Armadas.

Para o deputado Subtenente Gonza-
ga, a tese da desmilitarização para redu-
zir violência vem perdendo relevância. 
Ele reforça que a mudança não retiraria 
da PM o poder do trabalho ostensivo. 

“O que está colocado hoje, na busca 
por eficiência, é de discutir o modelo 
de polícia. Em todo o mundo, as polí-
cias tem o papel de investigar. Aqui, no 
Brasil, não. Há uma limitação para o 
trabalho investigativo. A Constituição 
Federal delegou apenas às polícias Civil 
e Federal esta competência de inves-
tigar. A Polícia Militar tem o papel de 
ostensividade, mas não pode utilizar as 
informações colhidas na dinâmica de 
um crime, pois não tem a competência 
para fazer a investigação”, justifica.

Ele reforça que o tema da desmilitari-
zação não encontra guarida nem mesmo 
no governo federal. Desde o processo de 
redemocratização do País, em 1988, ne-
nhum Presidente da República defendeu 
a proposta de extinguir a Polícia Militar. 
Além disso, lembra ele, uma Proposta de 
Emenda à Constituição que foi apresen-
tada ao Senado Federal em 2015 não foi 
aprovada nem mesmo na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) – na primeira 
análise sobre a legalidade do tema.

“Não vejo o mínimo de espaço para 
isso avançar. Sou defensor que a Cons-
tituição seja alterada, sim, mas para 
criar uma polícia de ciclo completo, 
permitindo que as polícias Militar, Ro-
doviária e Penal tenham a prerrogativa 
de investigar. Se o policial militar fizer 
uma pergunta [na cena de um crime], 
por exemplo, pode estar cometendo o 
crime de usurpação de função”, encerra.

Desmilitarização da PM é “inócua e 
sem eficácia”, diz deputado federal
POSICIONAMENTO | Deputado federal Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, avalia que o tema dificilmente encontrará terreno para ser discutido dentro do Congresso Nacional; 
político é defensor da criação de uma polícia de ciclo completo, permitindo à Polícia Militar a prerrogativa de participar do processo investigativo, algo restrito às polícias Civil e Federal

Deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG) defende ampliar as  competências da Polícia Militar, dando-lhe atribuições de polícia judiciária

Policiais civis da Divisão Espe-
cializada em Investigação e 
Combate ao Crime Organizado 

(DEICOR) prenderam em flagrante, 
nesta quarta-feira 23, após o recebi-
mento de denúncias anônimas, qua-
tro homens pela suspeita da prática 
de estelionato, associação criminosa, 
falsificação de documento particular 
e uso de documentos falsos.

Segundo as investigações, eles es-
tavam atuando na fraude de contas 
em instituições bancárias, apresen-
tando documentos falsos e provo-
cando prejuízos superiores a R$1 mi-
lhão. Com eles, foram apreendidos: 
26 cartões de crédito, diversas de-

clarações de Imposto de Renda (IR) 
falsas, comprovantes de residência 
falsos, cinco maquinetas, 30 docu-
mentos de “laranjas” e anotações em 
caderneta, cujo montante sinalizado 
ultrapassa um milhão de reais.

A Polícia Civil prendeu Dou-
glas Fialho Nogueira, 20 anos, Elias 
Augusto de Carvalho, 24 anos José 
Wiliani Gonçalves da Silva, 25 anos, 
e Antônio Edson Leite Marques, 26 
anos. As prisões aconteceram no mo-
mento em que os suspeitos saíram de 
uma agência bancária, no Centro de 
Natal. Todos os quatro suspeitos fo-
ram encaminhados até a delegacia e 
encaminhados ao sistema prisional, 
onde ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a po-
pulação continue enviando informa-
ções de forma anônima através do 
Disque Denúncia 181 ou Disque DEI-
COR: (84) 3232-2862 ou 98135-6796.

O pré-candidato a vereador 
Cássio Remis (PSDB) da ci-
dade de Patrocínio (MG), a 

338 quilômetros de Belo Horizonte, 
foi morto a tiros nesta quinta-feira 
24, após participar de uma trans-
missão ao vivo nas redes sociais.

Durante a tarde, enquanto gra-
vava um vídeo para as redes sociais  
denunciando obra inacabada em 
Patrocínio, Cássio Remis foi inter-
rompido pelo secretário de Obras, 
Jorge Marra (DEM), que chegou em 
uma caminhonete branca e tomou 
o celular do político. “Tá aqui o se-
cretário. Chegaram aqui para me 
agredir, entendeu? Não pega meu 
telefone!”, afirma Remis no vídeo 

antes de ter o celular tomado. 
Em outra gravação, é possível 

ver o secretário saindo com o veí-
culo e Remis na frente do carro ten-
tando impedir que o celular fosse 
levado. 

O vereador então tentou entrar 
na sede da Secretaria de Obras para 
recuperar o aparelho, momento no 
qual foi baleado. 

Segundo a Polícia Militar, Cás-
sio Remis foi atingido por de seis 
disparos —cinco deles na cabeça— 
e morreu ainda no local.

Principal suspeito do crime, 
Jorge Marra, que é irmão do prefei-
to, Deiró Marra (DEM), está foragi-
do, segundo a polícia. 

Grupo fraudava instituições bancárias

Polícia Civil prende grupo suspeito 
de fraudar bancos em Natal

Pré-candidato a vereador é 
morto a tiros depois de live

R$ 1 MILHÃO MINAS GERAIS
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BR-304
a rodovia mais 
perigosa do RN
TRÂNSITO |  Rodovia registrou 193 acidentes, com 61 feridos graves e 14 mortes, em 2019; Polícia Rodoviária 
Federal reforça a necessidade de os motoristas respeitarem as leis de trânsito ao transitarem pela via

ANDERSON BARBOSA

A Polícia Rodoviária Federal aca-
ba de divulgar um levantamen-
to sobre a quantidade total de 

acidentes ocorridos nas rodovias fede-
rais que cruzam o Rio Grande do Norte. 
Os dados comparam os registros de 1º 
de janeiro a 23 de setembro de 2019 
com igual período de 2020. Apesar de 
os números de colisões, feridos graves 
e de mortes serem menores este ano, 
a PRF reforça a necessidade de os mo-
toristas respeitarem as leis de trânsito. 
Nas últimas 48 horas, por exemplo, três 
pessoas perderam suas vidas somente 
na BR-304 –  uma das mais movimen-
tadas e mais perigosas do estado.

Segundo as estatísticas da PRF, em 
2019 foram registrados 235 acidentes 
na BR-304. Deste total, 72 pessoas � ca-
ram gravemente feridas, com um total 
de 18 mortes. Em 2020, no mesmo pe-
ríodo, foram 193 acidentes, com 61 fe-
ridos graves e 14 mortes. Com relação 
à quantidade de acidentes, a redução 
foi de 17,8%.

Pelo menos 90% dos acidentes re-

14
é o número de mortes na rodovia 

BR-304 em 2020

gistrados nas estradas do Rio Grande 
do Norte são causados por falha hu-
mana, ainda de acordo com a PRF. “Is-
so mostra a necessidade imperativa de 
despartamos nos condutores os riscos 
envolvidos nessa atividade. Portanto, 
para que possamos ter um trânsito 
mais seguro, mais humano, é preciso 
a responsabilidade de todos, obedecer 
as leis de trânsito e não ultrapassar os 
limites de velocidade. Quanto mais 
velocidade, mais risco de acidentes 
e mais risco de mortes”, destacou o 
inspetor Gilvan de Santiago, da Base 
Descentralizada de Comunicação So-
cial da PRF em Mossoró.

EM TODO O ESTADO, 
REDUÇÃO NO 
NÚMERO DE ACIDENTES
É DE 14,5%

TRÊS PESSOAS 
MORRERAM NA NOITE DA 
QUARTA-FEIRA 23 NA BR-
304

Também de 1º de janeiro a 23 
de setembro de 2019, em todas as 
rodovias federais que cruzam o Rio 
Grande do Norte, a Polícia Rodovi-
ária Federal registrou 1.028 aciden-
tes, com 296 pessoas feridas grave-
mente e um total de 70 mortes. Em 
2020, no mesmo período, foram 
878 acidentes, com 261 pessoas 
feridas gravemente e 65 óbitos. Em 
todo o estado, a redução no núme-
ro de acidentes foi de 14,5%.

Um acidente na BR-304, no tre-
cho que liga as cidades de Mossoró 
e Assu, na região Oeste potiguar, 
matou duas pessoas mortas na tar-
de nesta quarta-feira 23.

Três pessoas morreram na 
noite da quarta-feira 23 na BR-
304. De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, um deles foi 
no Km 89 e envolveu dois carros 
(um Focus e uma Saveiro) e um 
caminhão.

Um dos veículos teria tentado 
fazer uma ultrapassagem e bateu 
de frente com o outro. O cami-
nhão, que seguia atrás, bateu em 
seguida, mesmo tentando desviar.

O condutor da Saveiro, Edson 
Iedo Alves Mota, morreu na hora. 
A condutora do Focus, Ana Paula 
dos Santos Paiva, ainda chegou a 
receber atendimento médico no 

local, mas também não resistiu. 
Um outro homem que estava com 
Edson na Saveiro foi levado em 
estado grave para o Hospital Re-
gional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O outro acidente aconteceu 
no km 93. A colisão foi transversal 
entre uma motocicleta e um carro 
modelo Ônix. 

Esse acidente deixou uma 
pessoa morta, que não teve o no-
me divulgado.

193
é o número de acidentes 

registrados na BR-304 em 2020

NÚMEROS

BRs do RN
1º de janeiro a 23 de setembro de 2019

Acidentes: 1.028
Feridos: 296
Mortos: 70

BRs do RN
1º de janeiro a 23 de setembro de 2020

Acidentes: 878
Feridos: 261
Mortos: 65

BR-304
1º de janeiro a 23 de setembro de 2019

Acidentes: 235
Feridos: 72
Mortos: 18

BR-304
1º de janeiro a 23 de setembro de 2020

Acidentes: 193
Feridos: 61
Mortos: 14 Fonte: PRF
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PRF

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

PROMOÇÃO
R$ 18,00

POR PESSOA

EXECUTIVO ALMOÇO 

DE DOMINGO 
A QUINTA

18H ÀS 10H

DE SEXTA 
A SÁBADO

18H ÀS 10H

PERNOITE 

PRAZER EM TER VOCÊ

PROMOÇÃO

R$ 70,00
APARTAMENTO

PROMOÇÃO

R$ 80,00
APARTAMENTO

APARTAMENTO

R$ 55,00
3 HORAS

SUÍTE
EXECUTIVO

R$ 90,00
3 HORAS

Pelo menos 90% dos acidentes registrados nas estradas do Rio Grande do Norte são causados por falha humana, ainda de acordo com a PRF

RETA TABAJARA: DUPLICAÇÃO 
SÓ DEVE SER CONCLUÍDA EM 2021

Um importante trecho da BR-304 é 
a chamada Reta Tabajara, que � ca en-
tre a cidade de Macaíba e o trevo que 
dá acesso à BR-226, caminho para os 
municípios do Seridó, e que está sendo 
duplicada. O fato de a BR-304 ser de 
faixa simples, é outro fator que contri-
bui para o alto índice de acidentes.

Segundo o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), a obra de duplicação da Reta 
Tabajara continua sendo executada. 
Os serviços têm previsão de término 
para dezembro de 2021. O valor do 
empreendimento, incluindo a cons-
trução da rodovia, as desapropria-
ções e a supervisão ambiental, é de 
aproximadamente R$ 237,4 milhões.

No mês passado, o DNIT infor-

mou equipes estavam executando a 
camada � nal de placas de concreto 
na pista nova para a duplicação da ro-
dovia, além das camadas de sub-base 
e base nos demais segmentos da pista 
em construção.

Também haviam sido iniciados os 
serviços de terraplenagem em dife-
rentes frentes, sinalização das pistas 
direita e esquerda do trecho já dupli-
cado e drenagem profunda, � cando 
faltando para a conclusão da obra a 
construção de vias marginais do tre-
cho da rodovia já duplicado, a execu-
ção da camada de concreto nos 9 qui-
lômetros da nova pista, a restauração 
dos 17 quilômetros da pista simples 
existente e o viaduto na travessia de 
Macaíba.

Portanto, para ter um 
trânsito mais seguro, 
mais humano, é preciso 
a responsabilidade de 
todos, obedecer as 
leis de trânsito e não 
ultrapassar os limites de 
velocidade. Quanto mais 
velocidade, mais risco 
de acidentes e mais 
risco de mortes”

“
GILVAN DE SANTIAGO
INSPETOR DO PRF

1
Atenção aos outros motoristas — Trabalhar 
dirigindo exige atenção em vários focos 
e um deles é na atuação de quem dirige 
ao seu redor. Ainda existem pessoas que 
insistem em ser imprudentes. Para evitar 
colisões ou qualquer outro desgaste, 
esteja sempre atento a todo momento. 
Além disso, fique de olho na forma como 
os outros dirigem. Essa é uma forma de 
entender melhor o que eles costumam 
fazer e estar sempre preparado para as 
movimentações.

2
Foco apenas nos apps para motoristas 
— Você já deve ter ouvido falar que 
atender ligações, usar o WhatsApp ou 
outros aplicativos do tipo enquanto estiver 
dirigindo é furada, né? Ainda assim, há 
motoristas que se envolvem em ciladas 
por estarem com sua concentração 
comprometida. Por isso, o uso deve ser 
restrito aos próprios aplicativos para 
motoristas. Então é bom tomar cuidado! 
Essas funções e outros apps devem ser 
usados quando o carro estiver parado. 
Digite o endereço do local a que vai se 
dirigir ainda quando o veículo estiver 
parado e, depois disso, suspenda o uso. 
Essa é a forma mais segura de trafegar!

3
Distância segura dos outros carros — Entre 
as dicas de segurança, uma das mais 
importantes é manter a distância entre os 
veículos. Essa tática faz parte da direção 
defensiva e deve ser aplicada sempre que 
possível. Segundo especialistas do trânsito, 
o ideal é que seu carro fique posicionado 
de forma que seja possível ver os pneus 
do veículo da frente de forma completa. Vai 
dirigir em uma rodovia? Então a distância 
deve ser um pouco maior. O recomendado 
nesse caso é que esteja a três segundos 
de distância do carro da frente, pois essa é 
a melhor forma de conseguir frear e parar 
o veículo sem nenhuma colisão caso seja 
necessário.

4
Humor e saúde em dia também é 
segurança — Para dirigir, é preciso estar 
com boas condições físicas e emocionais. 
Nesse caso, por mais que esteja bem 
fisicamente, pode ser que o motorista 
esteja com a cabeça cheia, o que 
compromete a concentração. Para ser 
prudente no trânsito, é também preciso 
avaliar a si mesmo. Pense que os níveis 
de estresse emocional podem provocar a 
desatenção e acabar favorecendo algum 
tipo de acidente. Se estiver extremamente 

cansado, com sono ou algum tipo de dor, 
deixe para dirigir apenas quando esses 
sintomas tiverem ido embora.

5
Carro e acessórios sempre em dia — É 
claro que a maioria dos acidentes são 
causados por falha humana, mas uma 
parcela considerável acontece por falta de 
manutenção do veículo, então não entre 
nesse índice. Muitas vezes o pneu está 
careca e não foi calibrado, fazendo com 
que o carro acabe tendo a estabilidade 
comprometida. Ou, ainda, uma luz de seta 
queimou e fica difícil realizar a sinalização 
com mais segurança. Os exemplos são os 
mais diversos, mas é bom considerar todos 
os detalhes. Portanto, não deixe de fazer 
a manutenção e checar se o veículo está 
em boas condições antes de começar a 
trefegar com ele por aí.

6
Cruzamento e pista molhada, atenção 
redobrada — Em caso de chuvas ou pista 
molhada, é bom ter ainda mais cautela. 
Nesse caso, o motorista deve ficar seis 
segundos atrás do carro da frente – o dobro 
da distância normalmente indicada. Outro 
cuidado importante nesse tipo de situação 
é trafegar pelas pistas centrais. 

6 DICAS DE SEGURANÇA NAS ESTRADAS
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL POTIGUAR B143 SPE S.A, CNPJ 31.449.173/0001-15, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, 
com prazo de validade até 23 de setembro de 2026 em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Maranhão 
III, localizado no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO - LRO

A firma ERIVALDO CASSIANO DA SILVA - ME, de CNPJ 05.770.101/0001-65, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o 
Pedido de Licença de Regularização e Operação – LRO para Unidade de Processamento de Pescado, localizada 
na R São Severino, S/N, Zona Rural, - 59.192-000 – Vila Flor  RN.

Erivaldo Cassiano da Silva
Dir. Presidente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

JAIRTON DE OLIVEIRA AZEVEDO FERNANDES, CPF nº 062.779.994-94, torna público que está 
requerendo ao IDEMA – Instituto de Defesa do Meio Ambiente, a Licença Simplificada, para Extrativismo Mineral 
(Saibro), na área localizada na Vila Minas Gerais, lote 10 – zona rural – Serra do Mel/RN.

Jairton de Oliveira Azevedo Fernandes
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 

TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 36.160.050/0001-83, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, 
com prazo de validade até 17 de setembro de 2024 em favor do empreendimento TODA ENERGIA DO BRASIL 
LTDA - PARQUE EÓLICO, localizado no município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 

Tropical Transportes Ipiranga LTDA, 42.310.177/0079-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença de 
Operação - RLO, para o Transporte de Cargas Perigosas, classe 3 e 9 (Gasolina, Óleo Diesel, Etanol Hidratado, 
Etanol e Biodiesel), localizada em Rod. RN221, km 25, s/n, sala 1, Polo Industrial, Guamaré/RN.

 
Daniel Antônio Fernandes Júnior (representante Legal)

Supervisor de Filial (função)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

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

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

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

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

 

TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATUAR EM NATAL/RN.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO –  Nº 740/20.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período 
de inscrições, que será de 25/09 a 02/10/2020.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental 
e entrevista.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 054/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, KITS DE TESTE 
RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES 
E MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 01/10/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 24/09/2020.

Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 055/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, 
COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 08/10/2020 às 07h30min, através do endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na 
sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 24/09/2020.

Francisco de Assis da Silva - Pregoeiro/PMM.

A festa em honra dos Santos 
Mártires, padroeiros do Rio 
Grande do Norte, na comuni-

dade de Uruaçu, em São Gonçalo do 
Amarante, será celebrada no período 
de 24 de setembro a 3 de outubro. 
Neste ano, pela primeira vez, os fiéis 
e devotos não poderão participar das 
celebrações presencialmente, devido 
à pandemia. Os festejos serão online, 
transmitidos pelo Youtube.

Diariamente, às 18 horas, haverá 
celebração de missa, presidida, a cada 
noite, por um padre da Arquidioce-
se. No dia 3 de outubro, data em que 
a Igreja celebra os Protomártires do 
Brasil, na parte da manhã, acontecerá 
um momento de espiritualidade para 
sacerdotes, encerrando, às 11 horas, 
com a missa solene, presidida pelo 
arcebispo metropolitano Dom Jaime 
Vieira Rocha.

Já, no período de 2 a 12 de outubro, 
a Paróquia do Santuário dos Santos 
Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bair-
ro Nazaré, em Natal, celebra a festa 
dos padroeiros. Diariamente, às 18h, 
haverá recitação do terço de São Ma-
teus Moreira, e, às 19h, novena. No dia 
3, dia dos padroeiros do Rio Grande do 
Norte, às 7h, haverá missa, presidida 
pelo pároco, Padre Fábio Pinheiro, e, às 

19 horas, missa solene, presidida pelo 
arcebispo metropolitano Dom Jaime 
Vieira Rocha. No dia 12, encerrando os 
festejos também serão celebradas du-
as missas: às 9h e às 17 horas, em ação 
de graças pelos 11 anos de instalação 
da Paróquia.

Para participar presencialmente, 
os interessados devem entrar em con-
tato com a secretaria da Paróquia, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h. Dentre as normas, é 
importante ressaltar que pessoas aci-
ma de 60 anos, portadores de comor-
bidades ou que estejam com sintomas 
da Covid-19 não podem ter acesso às 
celebrações.

Em 2020 são recordados os 375 
anos do martírio que ocorreu no Rio 
Grande do Norte, em duas datas: 16 de 
julho, no Engenho Cunhaú, município 
de Canguaretama, e, no dia 3 de ou-
tubro, na comunidade de Uruaçu, em 
São Gonçalo do Amarante. Padre An-
dré de Soveral, Padre Ambrósio Fran-
cisco Ferro, Mateus Moreira e compa-
nheiros leigos foram beatificados pelo 
Papa João Paulo II, na Praça de São 
Pedro, no Vaticano, em 5 de março de 
2000, e foram canonizados pelo Papa 
Francisco, em 15 de outubro de 2017, 
também na Praça de São Pedro.

Festa dos Mártires 
tem início nesta 
sexta, com missas
FÉ | Pela primeira vez, por conta da pandemia, os fiéis não poderão 
participar das celebrações presencialmente; os festejos serão online

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

Diariamente, às 18 horas, haverá transmissão de um missa a partir da arquidiocese

INSS

Os médicos peritos do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) que não fazem 
parte dos grupos de risco pa-
ra a Covid-19 devem voltar 
ao trabalho presencial, deter-
minou nesta quinta-feira 24 o 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF-1). O vice-pre-
sidente em exercício do tribu-
nal, desembargador Francisco 
de Assis Betti, cassou a liminar 
que permitia o não compare-
cimento dos profissionais às 
agências.  

Betti acolheu pedido da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) para suspender a limi-
nar. O desembargador tam-
bém determinou a volta do 
corte de ponto dos médicos 
faltosos. Nesta quarta-feira 
23, o juiz Marcio de França 
Moreira, da 8ª Vara Federal de 
Brasília, havia suspendido o 
trabalho presencial dos mé-
dicos do INSS. Ele tinha aco-
lhido pedido da Associação 
Nacional dos Peritos Médicos 
Federais (ANMP), que argu-
mentava que a flexibilização 
de medidas de prevenção à 
Covid-19 nas agências põe em 
risco a saúde dos peritos.

Segundo a Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
todas as agências liberadas a 
funcionar foram vistoriadas 
e atendem aos protocolos de 
segurança contra o novo coro-
navírus. De acordo com a se-
cretaria, os locais estão em dia 
com a adequação do espaço fí-
sico e com os equipamentos de 
segurança para atendimento.

No início da pandemia 
do novo coronavírus, há cer-
ca de seis meses, as agências 
do INSS tiveram os trabalhos 
presenciais suspensos para 
evitar a disseminação do vírus. 
Desde último dia 14, quando o 
instituto determinou a reaber-
tura das agências, parte dos 
médicos peritos do INSS têm 
se recusado a voltar ao traba-
lho, alegando falta de seguran-
ça sanitária nos consultórios. 

A própria categoria está 
fazendo inspeções por conta 
própria nas agências do órgão. 
No dia 17, o INSS determinou 
o corte de ponto dos médicos 
peritos fora dos grupos de 
risco para a Covid-19 que não 
comparecerem ao trabalho.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, a perícia 
médica é considerada serviço 
essencial e deve ser ocorrer 
presencialmente. O INSS 
orienta que cidadão ligue para 
a agência para verificar se o lo-
cal está funcionando.

JUSTIÇA DERRUBA 
LIMINAR E OBRIGA 
PERITOS A VOLTAR 
AO TRABALHO
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Depois de dispararem a partir de 
abril por causa da pandemia do 
novo coronavírus, os pedidos 

de seguro-desemprego de trabalha-
dores com carteira assinada no Rio 
Grande do Norte caíram 13,16% em se-
tembro, ao se comparar com o mesmo 
período do ano passado.

 Desde o início de agosto, o indica-
dor segue em redução no Rio Grande 
do Norte. Na primeira metade de se-
tembro, 2.264 benefícios de seguro-
-desemprego foram requeridos, contra 
2.607 pedidos registrados nos mesmos 
dias de 2019.

Em 2020, 66,7% dos benefícios fo-
ram pedidos pela internet na primeira 
quinzena do mês, contra apenas 3% 
no mesmo período de 2019, segundo 
levantamento feito pela Secretaria de 
Trabalho do Ministério da Economia, e 
considera os atendimentos presenciais 
– nas unidades do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) e das Superinten-
dências Regionais do Trabalho – e os 
requerimentos virtuais.

No acumulado do ano, o Rio Gran-
de do Norte também registra redução 
de 1,3% ao se comparar com 2019. En-
tre 2 de janeiro e 15 de setembro deste 
ano, houve a requisição de 58.409 pedi-
dos de seguro-desemprego, contra os 
59.227 do ano passado.

Embora os requerimentos possam 
ser feitos de forma 100% digital e sem 
espera para a concessão do benefício, o 

Ministério da Economia informou que 
os dados indicam que muitos traba-
lhadores aguardaram a reabertura dos 
postos do Sine, administrados pelos es-
tados e pelos municípios, para darem 
entrada nos pedidos.

Ainda de acordo com o Ministério 
da Economia, o empregado demitido 
ou que pediu demissão tem até 120 
dias depois da baixa na carteira de 
trabalho para dar entrada no seguro-
-desemprego.

Em todo o Brasil, nos 15 primeiros 
dias do mês, o total de pedidos do auxí-
lio recuou 9,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado.Na primeira 

metade de setembro, 218.679 bene-
fícios de seguro-desemprego foram 
requeridos, contra 241.102 pedidos re-
gistrados nos mesmos dias de 2019. Ao 
todo, 62,9% dos benefícios foram pedi-
dos pela internet na primeira quinzena 
do mês, contra apenas 2,8% no mesmo 
período de 2019.

Apesar da queda na primeira quin-
zena de setembro, os pedidos de se-
guro-desemprego continuam em alta 
no acumulado do ano, tendo somado 
5.203.736, de 2 janeiro a 15 de setembro 
de 2020. O total representa aumento 
de 6,7% em relação ao acumulado no 
mesmo período do ano passado.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Seguro-desemprego: pedidos 
no RN caem 13% em agosto
ECONOMIA | Na primeira metade de setembro, 2.264 benefícios foram requeridos no Rio Grande do Norte, 
contra 2.607 pedidos registrados do mesmo perído de 2019. Brasil tem queda de 9,3% nas solicitações

Em 2020, houve a requisição de 58.409 pedidos de seguro-desemprego no Rio Grande do Norte

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Indicador de Custos Industriais, 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostra um ce-

nário positivo, mas preocupante, e pre-
cisa ser analisado com cuidado. Os cus-
tos industriais caíram 1,5% no segundo 
trimestre deste ano. Esse percentual 
em si é um alívio para o setor industrial. 
A queda do indicador, contudo, oculta 
um problema que deve aparecer nos 
próximos meses: os insumos estão em 
alta, impactados pela depreciação do 
real em relação ao dólar.

“Percebemos que a maioria dos 
fatores que puxaram esse índice para 
baixo é transitória. Os impostos foram 
adiados, mas serão pagos. O custo de 
energia, com a retomada da economia, 
tende a aumentar. O mesmo vale para 
os custos com pessoal e com capital 
de giro. Os preços do insumos subi-
ram bastante em parte devido a queda 
temporária da oferta em razão da crise 
e, em parte à desvalorização do real. 
Temos um problema que começa a 

aparecer e que vai � car patente assim 
que as medidas emergenciais tiverem 
seu � m”, avalia o gerente-executivo de 
Economia da CNI, Renato da Fonseca.

O índice de custo com bens inter-
mediários subiu 6,2%, re� exo do im-
pacto do câmbio no aumento do preço 
dos insumos, nacionais e importados. 
O custo com bens intermediários im-
portados cresceu 17,1%. E o custo com 
bens intermediários nacionais aumen-
tou 4,1%. Esse resultado também é in-
� uenciado pela taxa de câmbio, a me-
dida que o dólar mais caro incentiva 

a exportação dos insumos produzidos 
no país, com aumento de preços para a 
demanda interna.

Nos componentes do índice, há 
quedas acentuadas, como a de 21,2% 
no custo tributário, devido à poster-
gação do prazo de pagamento de im-
postos; queda bastante signi� cativa de 
19,2% no custo do capital de giro, que 
ocorreu pelas medidas de aumento da 
liquidez do Banco Central; e de 6,6% 
no custo com pessoal, provada pelos 
acordos de redução de jornada e salá-
rio. Houve queda de 9% no custo com 
energia, o que se deve à menor deman-
da por combustíveis devido à menor 
circulação de pessoas e menor ativida-
de econômica.

Os custos caíram mais que os 
preços das mercadorias produzidas, 
indicando ganho de lucratividade da 
Indústria brasileira no segundo trimes-
tre. Enquanto os custos caíram 1,5%, 
os preços das mercadorias produzidas 
caíram menos: 0,1%.

Custo com bens importados cresceu 17,1%

Preços dos insumos subiram 6,2% 
no segundo trimestre, aponta CNI    

INDÚSTRIA

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. ROMILDO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n° 1057562 – SSP/RN, e 
inscrito sob o CPF/MF n° 736.343.874-91, residente e domiciliado na Travessa dos Flamingos, 93, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
1.047,75m² (mil e quarenta e sete melhor e setenta e cinco decímetros quadrados), imóvel não cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice -V-0001, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas -6°14'33,012" S e 
-35°3'08,139" W de altitude 31,50 m; deste segue confrontando com a propriedade de TRAVESSA CAVAÇU, com azimute 
de 141°49'27" por uma distância de 33,25m  até o vértice -V-0002, de coordenadas -6°14'33,865" S e -35°3'07,474" W de 
altitude 31,50 m; deste segue confrontando com a propriedade de ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA, com azimute de 
233°31'43" por uma distância de 30,46m  até o vértice -V-0003, de coordenadas -6°14'34,452" S e -35°3'08,273" W de 
altitude 31,50 m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA DOS GAFANHOTOS, com azimute de 314°16'14" 
por uma distância de 31,45m  até o vértice -V-0004, de coordenadas -6°14'33,734" S e -35°3'09,003" W de altitude 31,50 
m; deste segue confrontando com a propriedade de ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA, com azimute 49°53'58" por uma 
distância de 34,60m  até o vértice -V-0001,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 129,76 m. Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 40.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 25.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

   O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio Grande do Norte, entidade sindical de primeiro grau inscrita sob CNPJ 
094283760001-76, com sede na Rua Ângelo Varela, nº 1485 – Natal - RN, neste ato representado por sua Diretoria 
através da Presidente em Exercicio MÔNICA MARQUES DA SILVA, vem a presença da categoria pelo presente Edital e 
em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, faço saber que ficam convocados todos os profissionais 
Enfermeiros associados ou não  da UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se dia  01 de outubro de 2020 (quinta feira), ás 10h00min em primeira 
convocação, com maioria simples ou às 10h30min em segunda convocação com qualquer número de presentes, tendo 
por local a Sede do SINDERN na Rua Ângelo varela, nº 1485 – Natal - RN, -, para deliberarem sobre a seguinte: 
 ORDEM DO DIA 

1. 1. A Campanha Salarial 2019/2021; 
2. 2. Discussão e aprovação da pauta de reivindicação da campanha salarial 2019/2021; Autorização para fechamento de 

Acordo Coletivo de Trabalho ou Dissidio Coletivo e/ou Mediação e Arbitragem com os sindicatos patronais ou seus 
representantes legais;  

3. 3. Discussão e manutenção de assembleia permanente para negociação coletiva;  
4. 4. Discussão e aprovação da autorização prévia e expressa para cobrança de contribuição sindical para todos os 

integrantes da categoria em atendimento aos artigos 579 e 587 da CLT. 
5. 5. Discussão e aprovação sobre a Cota de Participação Negocial a ser estabelecida em caso de Acordo, Convenção ou 

Dissídio Coletivo com o intuito de sanear gastos do sindicato da categoria representativa.  
6. 6. Outros pontos de interesse da categoria. Será lavrada a respectiva Ata com as deliberações adotadas pela entidade 

sindical, no sentido de ser registrada perante o órgão competente, bem como, sendo levada ao Ministério do Trabalho e 
Emprego- MTE. E para que ninguém possa alegar ignorância, será este edital fixado na sede do sindicato, bem como no 
quadro de aviso do Hospital UNIMED NATAL.   

Natal , 24 de setembro de 2020. 
MÔNICA MARQUES DA SILVA 

Presidente em Exercício do SINDERN. 
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                                                 Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 
                                                Fiscalização Profissional do Estado do Rio Grande do Norte 

SINSERCON/RN 
CNPJ: 40.997.991/0001-43 - E-mail sinserconrn@gmail.com 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
            O Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do Estado do Rio Grande 
do Norte – SINSERCON/RN, situado na Rua Vigário Bartolomeu, 635, ed. 21 de março, Sl. 410 – Cidade Alta, Natal/RN, 
através do seu Presidente, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca as Eleições para 
renovação da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, para o Triênio de 01/01/2021 à 31/12/2023. As 
eleições se realizarão nos dias 15 e 16 de dezembro de 2020, no horário das 09h00min às 18h00min, através de urnas 
definidas pela Comissão Eleitoral nos termos do artigo 101 do Estatuto, sendo: uma urna fixa na Sede, e urnas itinerantes 
nos seguintes locais de votação: COREN/RN – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, situado à Av. 
Romualdo Galvão, 558 – Barro Vermelho – Natal/RN; 2) CRESS/RN – CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO 
RN, situado à Av. Rio Branco, 903 – Cidade Alta – Natal/RN; 3) CREME/RN – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO 
RN, situado à Av. Rio Branco, 398 – Cidade Alta – Natal/RN; 4) CRA/RN – CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DO RN; situado à Rua Cel. Auris Coelho, 471 – Lagoa Nova – Natal/RN; 5) CRC/RN – CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO RN, situado à Av. Bernardo Vieira, 4545 – Tirol – Natal/RN; 6) CORECON/RN – CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA DO RN, situado à Rua Princesa Isabel, 815 – Cidade Alta – Natal/RN; 7) CREA/RN – 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN, situado à Av. Sen. Salgado Filho, 1840 – Lagoa 
Nova – Natal/RN; 8) CRF/RN – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN, situado à Praça André de Albuquerque, 
634 – Cidade Alta – Natal/RN; 9) CRP/RN – CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RN, situado à Rua do Titânio, 
25 – Lagoa Nova – Natal/RN; 10) CRO/RN – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN, situado à Rua Cônego 
Leão Fernandes, 619 – Petrópolis – Natal/RN 11) CRECI/RN – CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 
DO RN, situado Rua Min. Mirabeau da Cunha Melo, 1924 – Candelária – Natal/RN,12) CONSELHO REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª: R. Des. Antônio Soares, 1274 - Tirol, Natal - RN, 59022-170, 14) CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CAU/RN: Rua Conselheiro Morton Farias, 
1440 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-730 . Fica aberto o prazo para registro de chapas de até cinco dias após a 
realização da Assembleia Geral Extraordinária – AGE convocada para eleição da Comissão Eleitoral, que ocorrerá no dia 
06 de outubro de 2020, conforme artigo 87 do Estatuto da Entidade. O requerimento para registro de chapas, podendo ser 
assinado por qualquer dos candidatos integrantes da mesma, deverá ser apresentado na Secretaria do Sindicato, que 
funcionará em sua Sede em dias úteis de segunda a sexta feira no horário das 09h00min às 13h00min, em 03 (três) vias, 
acompanhado dos seguintes documentos: a) Ficha de qualificação dos candidatos (Diretoria Executiva, Diretores Adjuntos, 
Conselho Fiscal Efetivo e Suplente); b) Cópia autenticada da CTPS contendo a qualificação civil, verso e anverso, e 
contrato de trabalho em vigor dos candidatos, bem como o número do PIS/PASEP. Nos termos estatutários, o prazo para 
impugnação de candidaturas será de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da relação nominal das chapas 
registradas. Não sendo obtido o quórum estatutário na 1ª convocação, a Eleição será realizada, em 2ª convocação, nos 
dias 26 e 27 de dezembro de 2020. Havendo empate, nova Eleição será realizada na semana seguinte ao pleito entre as 
chapas mais votadas. Não alcançado o quórum em 2ª convocação será declarada a vacância da administração. O 
presente Edital de Convocação estará afixado na sede do SINSERCON/RN. Natal/RN, 25/09/2020. José Dantas de 
Oliveira Filho – Presidente do SINSERCON/RN 
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SAÚDE

Dois estudos clínicos in-
dependentes observaram um 
efeito anti-in� amatório im-
portante, capaz de acelerar a 
recuperação de pacientes com 
COVID-19 em estado grave. Os 
resultados das duas pesquisas, 
que têm como objetivo compa-
rar o potencial terapêutico dos 
compostos, foram divulgados 
em artigo publicado na revista 
Clinical Immunology.

O primeiro estudo, conduzi-
do por pesquisadores do Centro 
de Terapia Celular (CTC), em 
Ribeirão Preto, avalia o anticor-
po monoclonal eculizumabe. 
A segunda pesquisa, feita por 
cientistas da Universidade da 
Pensilvânia (Estados Unidos), 
analisa os efeitos da droga expe-
rimental chamada AMY-101.

Os dois medicamentos 
foram administrados separada-
mente. O anticorpo monoclo-
nal foi testado em pacientes do 
Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP-USP). Já o candi-
dato a fármaco desenvolvido 
pela farmacêutica norte-ameri-
cana Amynda. Ambos apresen-
taram resultados promissores, 
mas como a molécula AMY-101 
é mais barata e teve um desem-
penho ainda melhor no teste 
clínico. 

“Os dois compostos causa-
ram uma resposta anti-in� ama-
tória robusta que culminou em 
uma recuperação bastante rá-
pida da função respiratória dos 
pacientes”, diz Rodrigo Calado, 
coordenador do estudo no Hos-
pital das Clínicas da FMRP-USP.

Os pesquisadores cons-
tataram que os benefícios 
terapêuticos do eculizumabe 
e da molécula AMY-101 foram 
proporcionados pela inibição 
de uma cadeia de proteínas do 
sangue responsáveis pela res-
posta imunológica, chamada 
sistema complemento.

ANTI-INFLAMATÓRIOS 
PODEM ACELERAR 
RECUPERAÇÃO DE 
CASOS DA COVID-19

E studo da Universidade da Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos, 
publicado pela New England 

Journal of Medicine, apontou que o 
uso de máscara de proteção pode ge-
rar uma resposta imunológica e redu-
zir a gravidade da doença nas pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus, ga-
rantido que a maioria dos contágios 
sejam assintomáticos. 

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) reforça e orienta a po-
pulação para o uso essencial e correto 
da máscara de proteção. Para ter uma 
ação e� caz e evitar a transmissão da 
Covid-19, a máscara deve ser usada 
cobrindo o nariz e a boca. “Mascara 
não é adereço para o queixo. O estu-
do publicado recentemente mostrou 
que mesmo quando a pessoa é con-
taminada usando a máscara, ela se 
protege. E, caso desenvolva a doença, 

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Governo faz apelo pelo uso de 
máscaras contra o coronavírus

Nesta quinta-feira 24, o Rio Grande do Norte registrou 10 novas mortes pela Covid-19, segundo dados a Sesap, o que elevou o números total de óbitos para 2.366 desde o início da pandemia

Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:

• Use a máscara sempre que sair de casa;
• Ao sair, leve uma máscara reserva para 
realizar a troca a cada 02 horas de uso;
• Leve uma sacola para guardar a 
máscara, caso seja preciso trocar;
• Evite tocar ou ajustar a máscara, 
enquanto estiver usando;
• Use a máscara quando estiver tossindo 
e espirrando, assim você evita transmitir o 
vírus para outras pessoas;
• Faça uso da máscara caso esteja 
cuidando de uma pessoa com doenças 
respiratórias;
• Além de usar a máscara, realize a 
limpeza frequente de suas mãos com água 
e sabão ou higienize com álcool em gel 
70%;
• Após usar a máscara, descarte-a em 
local adequado e lave bem as mãos;
• Utilize a máscara do tipo cirúrgico ou de 
pano (com pelo menos duas camadas de 
pano, como algodão, tricoline ou TNT). A 

máscara N95 é de uso dos profissionais 
de saúde;
• E lembre-se: a máscara é de uso 
individual e deve cobrir totalmente o nariz e 
a boca, ficando bem ajustada ao rosto.

DICAS DE USO DAS MÁSCARAS:

• Use a máscara quando estiver tossindo 
e espirrando, assim você evita transmitir o 

• Faça uso da máscara caso esteja 
cuidando de uma pessoa com doenças 

• Além de usar a máscara, realize a 
limpeza frequente de suas mãos com água 
e sabão ou higienize com álcool em gel 

• Após usar a máscara, descarte-a em 
local adequado e lave bem as mãos;
• Utilize a máscara do tipo cirúrgico ou de 
pano (com pelo menos duas camadas de 
pano, como algodão, tricoline ou TNT). A 

a boca, ficando bem ajustada ao rosto.

a pessoa terá um quadro mais leve ou 
assintomático”, esclarece o secretário 
estadual de saúde, Cipriano Maia.

Conforme aponta o estudo, as 
máscaras não impedem a contami-
nação pelo vírus, porque é possível 

que gotículas ultrapassem a prote-
ção, contudo em quantidade menor. 
O que gera uma carga viral também 
menor, o que está ligado a quadros 
leves da doença.

De acordo com o secretário Ci-

priano, isso está sendo constatado 
por meio do teste sorológico (de imu-
nidade), que mostra que as pessoas 
que estão usando a máscara de forma 
contínua, mesmo havendo a conta-
minação por algum descuido, elas 
têm um quadro mais leve da doença.

Nesta quinta-feira 24, o Rio Gran-
de do Norte registrou 10 novas mor-
tes pela Covid-19, segundo dados 
da Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap). Com os números das 
últimas 24 horas, a mortalidade foi 
elevada 2.366 casos desde o início da 
pandemia.

Ainda segundo a Sesap, apenas 
duas mortes ocorreram, de fato, nas 
últimas 24 horas. Outros oito óbitos 
são con� rmações de casos noti� -
cados em dias anteriores que ainda 
necessitavam de exame laboratorial. 
Além disso, há outras 312 mortes que 
seguem em investigação.

Até a quarta-feira 23, segundo a 
Sesap, o Rio Grande do Norte tinha 
2.356 mortes causadas pela Covid-19.

Houve o aumento de 298 casos 
con� rmados de infecção pelo novo 
coronavírus nesta quinta-feira. O nú-
mero total de contágios foi elevado 
para 68.059 no Rio Grande do Norte.

PREVENÇÃO | Estudo constatou 
que o uso de máscara pode 
gerar uma resposta imunológica 
e reduzir a gravidade da infecção 
pelo novo coronavírus nas 
pessoas
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ENTRE OS RIOS 
DE JANEIRO E 
GRANDE DO NORTE

FLORICULTURA  | Potiguar apaixonada por flores, Larissa Soares abriu 
um ateliê durante a pandemia para promover demonstrações de carinho

As de� nições de � oricultura 
foram atualizadas em Natal. 
Mesmo durante o período 

de más notícias da pandemia, a 
Fábrica de Engenhos abriu as portas, 
provando que a arte das � ores é 
uma manifestação especial e uma 
demonstração de carinho. A � orista 
Larissa Soares é a artista por trás 
dos buquês e arranjos montados no 
pequeno ateliê e que enchem a capital 
potiguar de cores e formas, enviados 
dentro de sacolas com mensagens de 
amor e gratidão.

Na Fábrica de Engenhos, o 
usual não tem vez. Os arranjos 
desconstruídos e o uso de � ores 
desidratadas e exóticas são os maiores 
diferenciais. Do ateliê também 
saem buquês criativos e decorações 
para momentos intimistas. Larissa 
oferece ainda o serviço de assinatura 
� oral – propício para o período de 
distanciamento social – com a entrega 
semanal ou quinzenal das obras. Antes 
de abrir o ateliê, a jovem foi buscar 
formação em Belo Horizonte e em São 
Paulo, além de referências no Brasil e 
no mundo. Ela conta que, apesar da 
técnica, o afeto é o maior motivador do 
trabalho.

“A ideia é que as pessoas 
falem sobre a ocasião e sobre as 
características de quem vai receber. 

BRUNNO MARTINS

FLORES Larissa Soares é a artista por trás dos
buquês e arranjos montados na Fábrica de Engenhos

É PRIMAVERA!
Tudo para que a criação seja mais 
personalizada”, explicou. O espaço 
da Fábrica de Engenhos abriga os 
ambientes de um ateliê e de uma 
sala de aula, para a oferta de cursos 
e o� cinas assim que possível. Não 
somente sobre � ores, mas também 
acerca de outros temas como a escrita 
criativa, fotogra� a, psicologia e mídias 
digitais. O ateliê � ca na rua Açu, 707, 
no Tirol. 

A formação em engenharia 
e a habilidade com números são 
duas coisas que ajudam e muito o 
ceramista Luís Filipe Azevedo na 
execução das peças artesanais. A 
sensibilidade e capacidade criativa 
do artista, porém, são as respon-
sáveis por elevar as obras. Nascido 
em Natal, Luís Filipe mudou-se 
para o Rio de Janeiro movido pelo 
desejo de ensinar, mas foi lá que 
acabou aprendendo as técnicas de 
cerâmica adotadas no novo ofício.

Foi do pequeno ateliê no bair-
ro de Botafogo que saíram as cria-
ções da coleção Tibau. O nome faz 
referência às praias potiguares. Se-

gundo ele, “as formas das falésias 
e as curvas das dunas de areia são 
inspirações permanentes”. Além 
disso, a palavra signi� ca “entre 
rios” e é exatamente como ele está: 
entre o de Janeiro e o Grande do 
Norte. São peças multifuncionais, 
com uma estética única, feitas 
em alta temperatura. A primeira 
coleção do artista está disponível 
na Fábrica de Engenhos. 

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

Instagram da “Fábrica de Engenhos”



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

TROCA? 
Na sessão do Senado que 

con� rmou a recriação do Ministério 
das Comunicações aprovando, na 
quarta-feira 23, a Medida Provisória 
980/2020, o relator da matéria na 
Casa, Omar Aziz (PSD-AM), que votou 
favoravelmente à iniciativa, rebateu as 
críticas de que o PSD estava praticando 
� siologismo, já que foi bene� ciado 
com a ida de Fábio Faria para a che� a 
do novo ministério. 

RELAÇÃO PESSOAL 
Aziz a� rmou, então, que a 

indicação do ministro Fábio Faria, que 
também é do PSD, tem “relação direta 
com o presidente Jair Bolsonaro, e não 
se trata de uma troca com o partido”. 
Ele disse ainda que os senadores do 
PSD não foram sequer consultados 
para a nomeação do potiguar. “Vamos 
deixar claro isso aqui, que não é uma 
troca de favor. A relação do ministro é 
direta com o presidente, não é com a 
bancada. Eu só fui o relator”, garantiu.  

PROJETOS CHEGANDO 
O presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, 
recebeu esta semana das mãos, do 
Secretário de Estado da Tributação 
(SET), Carlos Eduardo Xavier, três 
projetos de lei para tramitação na Casa 
Legislativa.  

TEMAS 
O primeiro trata da regularização 

� scal (Re� s) para tributos estaduais; 
o segundo amplia o parcelamento de 
60 para 84 meses para empresas em 
recuperação judicial; e o terceiro trata 
das eleições diretas para reitor e vice-
reitor da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte (Uern). 

FILA DE ESPERA 
Mas a tramitação desses projetos 

terá que aguardar na � la. Ezequiel 
adiantou que, na pauta do Legislativo, 
há matérias com prioridade: a Reforma 
da Previdência e a Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO). “Em seguida, 
vamos avaliar o Re� s com a celeridade 
necessária”, disse o presidente do 
Legislativo.

POINT 
São Miguel do Gostoso, no Litoral 

Norte do RN, � cou em 8° lugar entre 
as dez cidades mais procuradas na 
plataforma Booking.com na última 
semana de agosto, em relação ao 
mesmo período de 2019. Na lista 
das mais buscadas, outra praia do 
Nordeste foi a campeã no Booking, São 
Miguel dos Milagres, em Alagoas. 

EM CIMA DA HORA 
O segundo turno de votação da 

Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) da Previdência, aprovada 
ontem em primeiro turno, ocorrerá na 
próxima terça, apenas um dia antes do 
prazo para que a governadora Fátima 
Bezerra sancione a emenda e o Estado 
se adeque às novas regras do regime 
geral. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>O presidente Jair Bolsonaro 

sancionou a lei que prorroga 
por mais um ano os incentivos 
tributários para empresas 
exportadoras brasileiras, 
suspendendo temporariamente 
o pagamento de tributos 
federais como o Imposto de 
Importação, o Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 

>>Contratos assinados pelo 
atual ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, quando 
ele era diretor do Dnit 
(Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes), 
estão sob investigação da PF 
(Polícia Federal) por suspeita 
de corrupção. O ministro não é 
formalmente investigado, mas o 
nome dele é citado 17 vezes ao 
longo das 59 páginas do inquérito. 

Social (Cofins).  
>>Um evento da Votorantim vai 

discutir a cidadania e democracia 
no Brasil. Foram convidados 
25 palestrantes, de diferentes 
especialidades, tanto brasileiros 
quanto estrangeiros. Sensibilizar e 
promover a Cultura da Democracia 
no Brasil é o principal objetivo do 
grupo. 

Ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho participando, nesta quarta do seminário Apex-Brasil, onde fez reuniões virtuais com 
investidores italianos para mostrar oportunidades de investimento no setor de saneamento
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POSTURA 
Durante a discussão da proposta, 

o líder do governo Fátima na Casa, 
deputado George Soares, reconheceu 
a postura da bancada de oposição, 
que apesar das críticas votou a favor 
da matéria. “Quero destacar a união 
democrática do Poder Legislativo”, 
disse ele. 

PRODUÇÃO BEM VINDA 
O Governo do Estado vai 

incentivar a publicação de 100 
livros em parceria com a Fundação 
Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (Fuern). Voltadas à 
divulgação da produção acadêmica 
dos docentes e pesquisadores dos 
programas de pós-graduação, as 
publicações serão no formato de 
e-books e prometem incrementar a 
produção acadêmica do território 
potiguar. A Fapern publicou edital 
com as regras de acesso ao projeto 

NA LATA 
“Antes de apontar o dedo aos 

outros, qual é a causa dos 7 milhões 
de casos de infecção e mais de 200 
mil mortes nos Estados Unidos?”. 
A pergunta, em tom de crítica, foi 
feita por Zhang Jun, embaixador 
chinês na ONU, durante reunião 
por videoconferência do Conselho 
de Segurança sobre o futuro da 
governança global. 

VÍRUS 
A questão lançada por Zhang 

Jun ocorreu após os Estados Unidos 
apontarem a China como responsável 
pela disseminação do coronavírus no 
mundo, O embaixador Chinês ainda 
acusou Washington de espalhar “o 
vírus da desinformação”, “mentir” e 
“enganar”. 

PRESSÃO 
Bolsonaro, que não é besta, foi 

ao Rio exatamente um dia após os 
“69 a 0” contra Witzel na Assembleia 
Legislativa do Rio. Em terra carioca, 
ele afagou o governador interino 
e o Legislativo, que está prestes a 
‘impichar’ o ex-juiz. O presidente 
falou em união e “nova política” entre 
governo Bolsonaro e do RJ. 

DEU PRA TRÁS 
Após repercussão negativa, AGU 

suspendeu a promoção em massa que 
levou 606 procuradores ao topo da 
carreira. Segundo o Estadão, a decisão 
“foi tomada por ‘cautela’ e ‘razões 
de conveniência e oportunidade’”, 
de acordo com o procurador-geral”. 
Se a medida não fosse cancelada, o 
salário de 92% da categoria chegaria a 
bagatela de R$ 27,3 mil. 

Comemorando o Dia do Filho, a 
vereadora Júlia Arruda postou foto 
com o herdeiro Romeu participando 
um pouquinho do seu home office
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua segue fi rme e forte na sua Casa 10, sinal de que a 
vida social e as aparências podem ganhar mais destaque 
nesta sexta. Se quer fazer algumas mudanças no visual, 
essa é a hora de colocá-las em prática! Mas talvez seja 
melhor não exagerar na dose.

Sextou e os assuntos familiares prometem ser os grandes 
destaques deste dia. A Lua troca likes com Netuno e avisa 
que pode ser preciso fazer alguns sacrifícios para dar 
uma ajuda aos familiares se um deles estiver precisando. 
Por outro lado, um parente também vai estender a mão.

Com a Lua em Capricórnio, seu lado aventureiro (que 
nem é tão grande assim) vai colocar as manguinhas de 
fora. Júpiter, Saturno e Plutão se entendem com a Lua e 
enviam as melhores vibrações para você fazer contato 
com pessoas de fora e expandir seus interesses.

 A comunicação será o seu maior trunfo nesta sexta! 
Embora seu signo seja mais reservado e nem sempre 
goste muito de conversar, A Lua se junta com Júpiter, 
Saturno e Plutão em sua Casa 3 e destaca seu lado falante. 
Aproveite o astral favorável para fazer contatos.

Gêmeos, você tem tudo para fechar a semana com a 
corda toda! Com a Lua em sua Casa 8, o dia promete 
ser agitado e você pode fazer mudanças importantes no 
trabalho. Não tenha receio de se arriscar e até trocar de 
emprego se pintar a chance de fazer outra coisa.

No que depender das estrelas, você vai contar com 
excelentes energias para lidar com as fi nanças nesta 
sexta. Pode fazer um bom negócio com a ajuda da 
família ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro 
por conta própria. 

Pra fechar a semana com chave de ouro no trabalho, 
a dica da Lua é evitar o isolamento e perseguir bons 
resultados agindo em grupo. Compartilhe suas ideias, 
preste atenção nos colegas e aproxime-se de pessoas 
que pensam da mesma forma que você. 

A Lua segue fi rme e forte no seu signo e deixa a sua 
autoconfi ança em alta. E como ela conta com a 
companhia Júpiter, Saturno e Plutão, você nem terá 
que se esforçar muito para usar seus pontos fortes no 
trabalho. 

 Com o seu foco voltado para o trabalho, tudo indica 
que vai encarar até as tarefas mais chatas sem fi car 
enrolando. Pode ser um dia puxado, mas não reclame 
-- as recompensas virão, com certeza! Vale a pena fazer 
alguns sacrifícios para se livrar de um vício.

Embora você conte com vários astros pressionando a sua 
Casa 12, a boa notícia é que eles estarão em harmonia e 
podem agir de maneira mais benéfi ca do que espera. No 
trabalho ou nas fi nanças, por exemplo, a Lua se une a 
Júpiter, Saturno e Plutão em seu inferno astral.

Criatividade, bom humor e muita simpatia serão suas 
melhores armas no trabalho graças à Lua, que segue 
fi rme e forte em seu paraíso astral! E o bom aspecto que 
ela faz com Júpiter, Saturno e Plutão indica que pode ter 
sorte em jogo ou aposta: faça uma fezinha! 

As estelas estimulam seu lado mais sonhador e você não 
vai se conformar com a rotina. Com as boas energias 
enviadas pela Lua, que se junta a Júpiter, Saturno e Plutão 
na sua Casa 11, você fará o que for preciso para viver 
novas experiências, expandir seus interesses.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Não houve espaço para o “Profi ssão 

Repórter”, de Caco Barcellos, 
na programação da Globo nesta 

temporada... Jornalista e equipe, 
porém, continuam produzindo 

reportagens para os telejornais...
Importante, até para manter o pessoal 

na casa.Do jeito que vai todas as 
premiações dos melhores do ano na 
TV terão que ser canceladas...São 
muitas as produções que ainda não 

reiniciaram suas atividades...
Na teledramaturgia do SBT, por 

exemplo, ninguém consegue nem ao 
menos imaginar quando será.Na 

próxima terça, às 21h, estreia no Canal 
Brasil a série original "A Bênção”...
Criada por Frederico Ruas e Leo 
Garcia, tem a direção de Davi de 

Oliveira Pinheiro e Emiliano Cunha...
No seu elenco, Aldri Anunciação, 

Priscilla Colombi, Maria Galant, 
Werner Schünemann e João Campos.
Hoje, na Record, o 11º episódio do 
“Top Chef” terá, pela primeira vez, 
eliminação dupla...E no programa 

desta noite também serão revelados os 
nomes dos três fi nalistas da temporada.

SBT sofre com a falta de investimentos no seu artístico
A insistência com 

determinados programas, que 
em nada acrescentam como 
resultados, tem levado o SBT a 
observar aquele que pode ser o seu 
pior momento de audiência.

O mais grave, percebe-se, é que 
nada está sendo feito para alterar 
essa situação. Ao contrário.

A programação é exatamente a 
mesma de muitos anos.

E uma situação que foi 
agravada ainda mais na pandemia, 
a partir do instante em que alguns 
dos seus principais produtos, 

como “A Praça é Nossa”, “Programa 
Raul Gil”, “Casos de Família” da 
Christina Rocha e “Programa Silvio 
Santos” tiveram que interromper 
as gravações e passaram a exibir 
reprises. 

Em muitos casos, reprises de 
reprises.

Por aí, também, se escancara 
a necessidade de um trabalho de 
renovação. Ratinho, por exemplo, 
é o mesmo de tantas outras 
temporadas. 

O problema não é de grade, 
mas de falta de investimentos e 

criatividade nas produções.
O SBT está acomodado 

artisticamente, sem surpreender 
o seu telespectador com qualquer 
movimento positivo, além 
dos conteúdos de culinária e 
casamento.

Tivemos aí a chegada da 
Libertadores e para breve se 
anuncia um programa de esportes. 
Mas é pouco.

Falta ao SBT dos dias atuais 
a garra, ambição e a vontade de 
fazer televisão, que no passado 
teve de sobra. 

 ISABELLA PINHEIRO

GARANTIDO 
Em função da pandemia e o veto 
para aglomerações, há poucas 
certezas sobre especiais de fi m 
de ano na Globo.Entre o que está 
garantido, um programa com o 
campeão da temporada 2020 do 
“The Voice Brasil”, ao lado de 
Lulu Santos, Carlinhos Brown, Iza 
e Michel Teló.

AINDA NÃO
O SBT ainda não trabalha com 

datas para novas gravações do 
“Roda a Roda”, da Rebeca Abravanel. 
Portanto, essa volta, que estava 
planejada para o começo de outubro, 
deve � car mais para frente.

POR OUTRO LADO
Para todos os � ns e efeitos, Renata 

Abravanel é a presidente do Conselho 
do Grupo Silvio Santos.

Guilherme Stoliar, que deixou 
o posto, até bem poucos dias era 
presidente do Grupo Silvio Santos. 
Devemos, então, entender que o cargo 
dele está vago?

ATÉ ISSO
Não bastassem os vários casos de 

superfaturamentos dos respiradores, 
entre outros tantos crimes cometidos 
na pandemia, agora tem também 
a venda clandestina de testes da 
Covid-19. O próximo “Domingo 
Espetacular” vai apresentar uma 
reportagem especial sobre o assunto.

NOS PLANOS
Se tudo correr como a direção 

da Rede TV! espera, o programa da 
Claudete Troiano vai estrear no dia 5 
de outubro. 

Não tem nome ainda, mas irá 
ao ar das 10h30 às 11h45. Ontem ela 
participou da primeira reunião com a 
equipe de produção.

TORCIDA A FAVOR
Ainda sobre Rede TV!, nada foi 

de� nido sobre a sua direção artística, 
após a saída de Homero Salles.
Internamente, todas as � chas estão no 
nome do Kaká Marques, alguém com 
muita experiência na casa.

UM DETALHE
Sobre as críticas ao “Melhor 

Agora”, que Mariana Godoy estreou 
nas noites de segunda-feira da Band, 
é importante lembrar que o formato 
em cartaz não tem nada a ver com a 
proposta inicial, do programa diário, 
que � cou pelo caminho.

Só o título foi mantido.  
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VITÓRIA

Bayern de Munique preci-
sou de uma prorrogação para 
erguer seu primeiro troféu 
da temporada. Com virada 
sobre o Sevilla, por 2 a 1, na 
Puskas Arena, em Budapeste, 
conquistou a Supercopa da 
Europa. A segunda conquis-
ta do Bayern na história da 
Supercopa da Europa mais 
uma vez vem graças à estrela 
de Javi Martinez. Se o gol dele 
na prorrogação de 2013 levou 
a final para os pênaltis, depois 
vencida pelos bávaros, desta 
vez ele fez no tempo extra 
para garantir a virada: 2 a 1. 
Depois de apenas uma con-
quista em cinco finais da Su-
perliga da Europa, finalmente 
o Bayern espantou o fantasma 
de ser vice e levantou sua 
quarta taça em 2020.

BAYERN CONQUISTA 
O TÍTULO DA 
SUPERCOPA DA 
EUROPA

GETTY IMAGES

A Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA) conside-
rou político o ato de protesto 

de Lewis Hamilton no pódio do GP da 
Toscana de Fórmula 1. O inglês já ima-
gina que a entidade vá criar regras para 
proibir suas manifestações antirracis-
tas, mesmo assim o piloto da Mercedes 
garante que nada o fará parar.

De acordo com a emissora bri-
tânica BBC, a FIA se considera uma 
organização não política e avalia uma 
possível quebra de protocolo do pilo-
to em relação a suas regras. Hamilton 
vestiu uma camiseta, no pódio, com 
os dizeres: “Prendam os policiais que 
mataram Breonna Taylor”. Policiais 
invadiram a casa da jovem negra de 26 
anos, no Kentucky, atrás de um ex-na-
morado e, mesmo ela sendo inocente, 
a mataram com oito disparos.

Hamilton garantiu em entrevista 
nessa quinta-feira, antes do GP da 
Rússia, em Sochi, que não mudará sua 
postura. “Eu não me arrependo de ne-
nhum momento, coloco meu coração 
no que acredito ser certo”, afirmou o 

piloto. “As pessoas falam sobre esporte 
não ser lugar para política, mas essa 
é uma questão de direitos humanos”, 
seguiu.

O inglês ainda exemplificou seus 
protestos, antes de mandar uma res-
posta direta à FIA.

“Falar sobre direção segura no trân-
sito também é um exemplo de direitos 
humanos. Ouvi que eles vão vir com al-
gum tipo de regra, mas muitas regras já 
foram feitas pra mim nos últimos anos 
e isso não me parou”, disparou.

Lewis Hamilton no pódio do GP da Toscana

Hamilton garante que nem a 
FIA o fará parar com protestos

F-1

 RENNE CARVALHO/ABC

O  Corinthians deve acertar a 
contratação de Reginaldo, la-
teral-esquerdo que pertence 

ao ABC. O alvinegro paulista venceu 
a concorrência com o Palmeiras pelo 
jogador.

A expectativa é de que o Corin-
thians pague aproximadamente R$ 1 
milhão para ficar com 70% dos direi-
tos econômicos sobre o atleta de 19 
anos. O clube potiguar ficará com os 
outros 30%.

Segundo informações do jornal 
Gazeta Esportiva, o vínculo de Regi-
naldo com o alvinegro paulista terá 
validade de três anos. A confirmação 
da transferência deve sair até o fim 
da semana. Os departamentos jurí-
dicos dos clubes estão acertando os 
detalhes burocráticos para Reginaldo 
poder viajar e assinar os papéis.

O clube paulista deve integrar o 
novo jogador ao time Sub-20 corin-
thiano, para uma espécie de período 
de adaptação antes de ser promovido 
ao elenco profissional. Lateral-esquerdo Reginaldo tem 19 anos

Corinthians deve acertar com 
lateral-esquerdo do ABC

DE MUDANÇA

Os jogadores do Palmeiras divul-
garam nesta quinta-feira uma 
carta para reafirmar o desejo 

de enfrentar o Flamengo, no domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz 
Parque. O elenco redigiu o comunicado 
depois de o Sindicato de Atletas Profis-
sionais do Estado de São Paulo (Sapesp) 
dizer que pretende acionar a Justiça 
caso a CBF decida por não adiar o jogo.

No comunicado, que foi assinado 
pelos jogadores do Palmeiras, o elenco 
afirma que o Sindicato não foi autoriza-
do a representar o time para se posicio-
nar sobre o tema. Os atletas comentam 
ainda que confiam nos protocolos de 
segurança do Campeonato Brasileiro e 
garantem que pretendem, sim, enfren-
tar o Flamengo no domingo, apesar do 
problema sofrido pela equipe carioca.

“Nós, atletas do Palmeiras, acaba-
mos de receber a surpreendente notícia 
de que o Sindicato dos Atletas de SP 
teria publicado uma nota oficial em 
nosso nome, ameaçando a CBF com 
medidas judiciais para impedir a reali-
zação da partida do próximo domingo 
contra o Flamengo. Em primeiro lugar, 
informamos que o Sindicato não obte-
ve nossa autorização para emitir a re-
ferida nota e tampouco nos representa 
para este fim”, diz a nota.

O time rubro-negro tem 27 casos 

positivos de covid-19 no clube, dos 
quais 16 são em jogadores. Os demais 
envolvem o treinador Domènec Tor-
rent, dirigentes e outros membros da 
comissão técnica Por causa disso, o 

Flamengo solicitou à CBF o adiamento 
da partida. Já o Palmeiras, por sua vez, 
é contra essa proposta e quer manter 
a realização do jogo para o próximo 
domingo.

Os palmeirenses afirmaram na 
nota que mesmo com a grande quanti-
dade de casos no time adversário, não 
se sentem inseguros quanto ao risco 
de um possível contágio. “Entendemos 

que a testagem prévia à partida garan-
tirá a segurança necessária para sua re-
alização sem maiores intercorrências. 
Portanto, não sentimos, de maneira al-
guma, qualquer ameaça à nossa saúde”, 
diz o texto.

O Flamengo não aceita, de manei-
ra alguma, entrar em campo diante do 
Palmeiras, no domingo, pelo Brasilei-
rão, após ter 16 jogadores e o técnico 
Domènec Torrent infectados com co-
vid-19. Apresentando laudos médicos e 
garantindo que é um risco enorme dis-
putar a partida, a confiança é grande no 
adiamento da partida por parte da CBF.

“A CBF é a entidade dos clubes, que 
tem preocupação com clubes, com 
atletas, e tenho quase convicção que vai 
acolher o pedido de adiamento, como 
já atendeu a outros, e não vai permitir 
que meninos da base venham se juntar 
a nós para jogar, poder contaminar sua 
família e outros clubes”, disse Rodrigo 
Dunshee, vice-jurídico do clube cario-
ca, em entrevista ao canal SporTV nes-
ta quinta-feira.

O dirigente, em isolamento por ter 
feito parte da delegação que passou 
oito dias fora do País para jogos da Li-
bertadores no Equador, informou que 
o Flamengo está munido de laudos mé-
dicos que o impedem de atuar antes de 
segunda-feira.

Elenco do Palmeiras reforça desejo de 
enfrentar o Flamengo pelo Brasileiro
POSIÇÃO | Elenco palmeirense redigiu o comunicado depois de o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (Sapesp) dizer que pretende acionar a Justiça caso a 
Confederação Brasileira de Futebol não adie o jogo; time rubro-negro tem 27 casos positivos de covid-19 no clube, dos quais 16 são em jogadores e o treinador Domènec Torrent

Flamengo solicitou à CBF o adiamento da partida contra o Palmeiras, mas o clube paulista insiste em entrar em campo no próximo domingo


