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EM JULHO, RN 
GEROU MAIS DE 
1 MIL VAGAS DE 
EMPREGO FORMAL

UM ANO DEPOIS, 
MISTÉRIO DO ÓLEO 
NO LITORAL PODE 
CHEGAR AO FIM

VEREADORA 
DEFENDE DEBATE  
“RESPONSÁVEL” 
SOBRE ALÍQUOTAS

TRABALHO. 5 | No mês passado, 
segundo dados do Ministério 
da Economia, foram 9.701 
contratações e 8.540 demissões. 
Com isso, o RN teve um saldo 
positivo de 1.161 vagas

MEIO AMBIENTE. 6 | Nova hipótese 
divulgada por pesquisadores 
da Universidade Federal de 
Alagoas aponta para mancha 
de óleo de 433 km ² no Golfo da 
Guiné, na África

PREVIDÊNCIA. 4 | Segundo Nina 
Souza, nenhuma das propostas 
apresentadas até agora para 
modificar o projeto obedece à 
determinação federal, que é de 
uma alíquota média de 14%

ISAC NÓBREGA / PR

NO RN, BOLSONARO ENTREGA OBRAS 
E DIZ QUE AUXÍLIO VAI ATÉ DEZEMBRO

GOVERNO VAI FALAR 
COM SENADORES
QUE O TRAÍRAM

ROGÉRIO MARINHO SE 
DESTACA EM VISITA DE 
BOLSONARO AO RN

REPRODUÇÃO

CLÁUDIO HUMBERTO. 2 | 

DANIELA FREIRE. 4 | 

NOVELA “GÊNESIS”
TERÁ CAPÍTULOS 
CINEMATOGRÁFICOS

CANAL 1. 7 | 

Festival Camomila, com edição 
virtual, tem show de Clara Pinheiro
CULTURA. 7 | Apresentação vai destacar necessidade de autocuidado, autoconhecimento, tranquilidade e harmonia, durante 
pandemia do novo coronavírus. Show faz parte do projeto Pólen, que une mulheres para produzir um conteúdo na pandemia

VISITA. 2 E 3 |  Presidente da República 
cumpriu agenda em dois municípios 
potiguares ontem: Mossoró e Ipanguaçu. Por 
onde passou, foi ovacionado

VISITA. 2 E 3 |  Em Mossoró, Bolsonaro 
entregou 300 moradias populares e anunciou 
nomeação de nova reitora da Ufersa: será 
Ludimilla Oliveira

VISITA. 2 E 3 | Em Ipanguaçu, presidente 
inaugurou poço na comunidade Angélica, 
entregou 23 sistemas dessalinizadores e 
oficializou a posse da terra para 1 mil famílias

VISITA. 2 E 3 |  Em discurso, Bolsonaro afirmou 
que auxílio emergencial para trabalhadores 
informais e desempregados será prorrogado 
até dezembro, com valor a ser definido

PREFEITURA DO 
NATAL AUTORIZA 
SHOPPINGS A 
ABRIREM ATÉ 21H

DECRETO. 5 | Com a 
alteração, shoppings centers 
da capital potiguar com 
sistema de ventilação por 
ar-condicionado, respeitado 
o limite de 50% de sua 
capacidade de ocupação, 
podem funcionar todos os 
dias das 11 às 21 horas
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Com moradores da comunidade Angélica, presidente tomou banho em poço Em Mossoró, Governo Federal entregou 300 moradias populares Sem máscara de proteção contra o coronavírus, presidente cumprimentou população
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O governo do Distrito Federal ajuizou ação de 
inconstitucionalidade contra resolução do Tribunal de Contas do 
DF (TC/DF) que faz cortesia com dinheiro alheio para aumentar 
ilegalmente a remuneração de procuradores do Ministério Público 
junto ao TCDF, equiparando-os a integrantes do Ministério 
Público da União (MPU). Procuradores, aliás, que vivem cobrando 
“moralidade”. Com a manobra, eles fazem de conta que são do MPU 
para receberem o mesmo. O relator é o desembargador Arnaldo 
Camanho, do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT).

RESTOU A POSE
Decisão recente do 

Supremo de� niu que, apesar da 
denominação e da pose, o MP 
junto ao Tribunal de Contas 
não integra o MPU.

OFENSA À LEI ORGÂNICA
A ação do governo Ibaneis 

Rocha mostrou que a resolução 

bene� ciando os procuradores 
ofende a Lei Orgânica do 
Distrito Federal.

RESOLUÇÃO NÃO VALE
O Supremo Tribunal 

Federal já � rmou entendimento 
sobre a necessidade de vigência 
de lei formal para tratar da 
remuneração dos servidores.

O líder do Governo no Congresso, senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO), rejeita qualquer retaliação a senadores aliados 
que irresponsavelmente tentaram derrubar o veto presidencial 

à farra que pretendia transformar em reajuste salarial o dinheiro 
contra pandemia. “Quando a gente perde uma votação por apenas 
dois votos, só se pode ter duas reações: revolta ou humildade para 
fazer a re� exão”, disse ele, “e eu � co com a segunda.” “Se depender 
de mim, não tem negócio de tirar fulano ou sicrano”, a� rma Eduardo 
Gomes sobre a eventual substituição do vice-líder Izalci Lucas. Izalci 
Lucas (PSDB-DF) ajudou a derrubar o veto, segundo acreditam no 
Planalto, por não haver substituído Abraham Weintraub no MEC. 
...é só começar: senadores do MDB, Republicanos e PL, que 
usufruem da condição de governistas, também ajudaram a derrubar 
o veto. Conciliador, Eduardo Gomes tem dito que “voto de senador 
é inimputável”, como forma de manter o diálogo aberto com os 
“traidores”.

É SÓ FINGIMENTO
O líder do governo no 

Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), cobrou o PSD 
de Gilberto Kassab, durante 
entrevista Rádio Bandeirantes, 
pelo apoio à derrubada do veto. 
Seis dos dez senadores votaram 
contra o governo, depois de 
ganhar, por exemplo, o Ministério 
das Comunicações.

PROFUNDIDADE RASTEIRA
Análise rasteira recorre a 

uma velha expressão para de� nir 
até a decisão irresponsável de 42 
senadores de derrubar o veto à 
farra bilionária de reajustes em 
ano eleitoral: o Senado “deu um 
recado”, dizem, profundos.

INGRATIDÃO EN ESPAÑOL
Sempre tão bem tratada 

pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
passam suas demandas à frente 
de milhares, até alterando 
entendimento para favorecer a 
soltura de Lula, a defesa do ex-
presidente lançou livro loroteiro, 
em espanhol, sobre “perseguição” 
do Judiciário.

BRIGA INTESTINA
Apesar do encontro recente, 

segue estranho o clima entre 
Paulo Guedes e Rogério Marinho. 
Na Economia, acham o chefe 
do Desenvolvimento Regional 
“alinhado demais” à Câmara dos 

Deputados, onde atuou.

BOA NOVA NÃO PODE
É até engraçado observar 

comentaristas econômicos 
tentando minimizar a geração de 
131 mil empregos com carteira 
assinada no País em um mês. 
Os que recuperaram o emprego 
preferem celebrar.

ELEITORAL DE OLHO
O TSE está atento para os 

“deep fakes”, vídeos que usam 
recursos tecnológicos avançados, 
como Inteligência Arti� cial e 
video mapping, para produzir 
clipes realistas de políticos e 
candidatos. Classi� ca como 
“método de desinformação 
so� sticado e convincente”.

HERMANOS ALIADOS
O ministro Ernesto Araújo 

(Itamaraty) recebeu o novo 
embaixador da Argentina 
para traçar estratégias de 
cooperação nas áreas de energia, 
infraestrutura, segurança e 
tecnologia. A divergência é só no 
futebol.

GASTAR É A ORDEM
No ócio há meses, a Câmara 

resolveu ocupar o tempo 
gastando dinheiro do pagador de 
impostos, claro. Inventou obra de 
impermeabilização da garagem 
do Anexo IV que vai durar 6 
meses, já o custo não foi revelado.

“Entre as várias correntes, 
a maioria passou a marchar 
do nosso lado”“PRESIDENTE BOLSONARO 

SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA DA 
NOVA BASE DO GOVERNO NA CÂMARA, AO 
MANTER O VETO AO REAJUSTE

PODER SEM PUDOR

TANCREDO E FAFÁ
Na campanha das diretas, em 1984, o governador mineiro 

Tancredo Neves comparecia aos comícios sempre acompanhado 
do chefe do gabinete militar, o coronel PM Paulo Duarte. Certa 
vez, em Fortaleza, à saída do palanque, o cuidadoso coronel 
meteu Tancredo dentro do carro e, ao perceber que, perto, 
a cantora Fafá de Belém tentava se livrar do assédio dos fãs, 
empurrou-a também para o interior do automóvel e mandou 
o motorista partir em disparada. Encontraria o carro adiante, 
estacionado. Tancredo e Fafá conversavam, às gargalhadas. 
Tancredo abriu o vidro: “Coronel, se o senhor não fosse da PM, eu 
lhe promovia a general!”
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ANDERSON BARBOSA

A passagem de Jair Bolsonaro 
pelo Rio Grande do Norte 
nesta sexta-feira 21 não 

surpreendeu. Por onde ele anda, a 
cena é sempre a mesma: gritos de 
“mito, mito”, empurra-empurra e 
muita aglomeração. Após entregar 
moradias, perfurar poço e anunciar 
internet popular, o presidente dei-
xou a “terra de Cascudo” sem sustos, 
prometendo voltar em 2021 junto 
com as águas da transposição do rio 
São Francisco.

Boa parte das pessoas que ten-
taram chegar perto do presidente, 
seja em Mossoró ou Ipanguaçu, não 
usava máscaras de proteção contra o 
novo coronavírus. Fora as manifesta-
ções de carinho, restou uma agenda 
que contemplou moradores das 
duas cidades, principalmente com a 

entrega de moradias e obras de en-
frentamento à seca, além do anúncio 
de medidas para ampliar o acesso da 
população à internet e apoio ao setor 
produtivo de camarões.

A agenda do presidente co-
meçou por volta das 10h, após ele 
aterrissar no Aeroporto de Mossoró. 
Assim que desembarcou, Bolsonaro 
usou as redes sociais para anunciar 
que já estava em solo potiguar. Rapi-
damente, foi logo cercado por uma 
multidão. Na comitiva, estavam 
os ministros do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho; das Co-
municações, Fábio Faria; e da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina. Políticos e outras 
autoridades acompanham a agen-
da. A governadora Fátima Bezerra 
não foi chamada.

Do aeroporto, Bolsonaro seguiu 
direto para a Rua Isaura Rosado, no 

bairro Nova Betânia, onde muita 
gente também o aguardava. Creden-
ciados para cobrir a agenda, jornalis-
tas tiveram que passar por detectores 
antibomba e cães farejadores antes 
da chegada do presidente. Muita 
gente precisou enfrentar � las antes 
de ter acesso ao local do evento.

“RN ACIMA DE TODOS”
A cerimônia de abertura da en-

trega de 300 unidades habitacionais 
em Mossoró foi feita pelo ministro 
Rogério Marinho. O residencial, que 
leva o mesmo nome da cidade, con-
tou com investimentos de R$ 18,3 
milhões do ministério.

Em seu discurso, Marinho desta-
cou as ações do governo, e prometeu 
que voltará com Bolsonaro ao Rio 
Grande do Norte, entre junho e ju-
lho de 2021, para entregar a obra de 
transposição das águas do rio São 

Francisco, que devem chegar a Mos-
soró com a conclusão do Eixo Norte.

Ainda de acordo com Marinho, 
o governo federal vai lançar um no-
vo programa de habitação popular, 
já na próxima semana, e que preten-
de “apoiar fortemente” os municí-
pios para a regularização fundiária 
de suas áreas. “Metade da popula-
ção que mora em habitações no País 
não tem a escritura pública”, disse.

Além disto, o ministro reforçou 
o carinho do presidente com o Nor-
deste, e disse que o quantitativo na 
equipe levada para o local é uma 
prova disto. “Bolsonaro nunca sai 
com uma equipe tão grande. Isto só 
mostra o apreço dele com o Nordes-
te”, a� rmou Marinho.

Bolsonaro falou pouco. No dis-
curso, chamou os parlamentares 
de “sócios”. Disse que, “com o time 
que nós temos, com os nossos só-

cios, no bom sentido, no Congresso 
Nacional, nós atingiremos os nossos 
objetivos”. E também fez questão de 
enaltecer o apoio que tem recebido 
do povo do Rio Grande do Norte e 
encerrou com: “Brasil acima de tudo 
e RN acima de todos”.

NOVA REITORA DA 
UFERSA É ANUNCIADA

Antes de deixar Mossoró, Bol-
sonaro aproveitou o breve discurso 
para anunciar a nomeação da pro-
fessora Ludimilla Oliveira como no-
va reitora da Universidade Federal 
do Semi-Árido (Ufersa). A professo-
ra � cou em terceiro lugar na eleição 
interna da instituição, ao somar 
18,33% dos votos. Na frente dela � -
caram Rodrigo Codes, com 37,55%, 
e Jean Berg, que totalizou 24,84% 
dos votos. Ludimilla deve assumir o 
cargo no dia 8 de setembro.

Após entregar moradias, poço e anunciar internet, Bolsonaro 
promete voltar ao RN junto com águas do Rio São Francisco
BOLSONARO NO RN | 
Acompanhado de ministros, 
deputados e outras 
autoridades, presidente da 
República teve passagem 
pelo Estado nesta sexta-feira 
e foi cercado por apoiadores 
em Mossoró e Ipanguçu. 
Ele prometeu voltar no ano 
que vem junto as águas 
da transposição do São 
Francisco

Em Ipanguaçu: títulos
de terra, poço perfurado 
e dessalinizadores

Após Mossoró, o destino da 
comitiva presidencial foi o mu-
nicípio de Ipanguaçu, também 
no Oeste do Estado. Lá, Bolso-
naro participou da perfuração 
de um poço artesiano e entre-
gou títulos de terra e dessalini-
zadores.

A agenda aconteceu na Co-
munidade Angélica, um distrito 
que � ca na zona rural do muni-
cípio. A localidade recebeu 23 
sistemas dessalinizadores do 
Programa Água Doce. Os equi-
pamentos atenderão cerca de 
5,3 mil pessoas.

Também foi feito o anún-
cio de ampliação de crédito 
para a carcinicultura, a � m de 
fortalecer o trabalho dos pro-
dutores de camarões na região 
da região do Vale do Açu. Atu-
almente, o Rio Grande do Norte 
é responsável por 43,2% da pro-
dução brasileira.

Durante o evento em 
Ipanguaçu, o Ministério do da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) também fez a 
entrega Títulos de Domínio pa-
ra 1.060 famílias de agricultores 
assentados de 13 municípios.

Além disso, 750 contratos 
de crédito serão emitidos para 
famílias bene� ciárias da refor-
ma agrária, representando um 
investimento de R$ 3,7 milhões.

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
ATÉ O FIM DO ANO

Ainda em Ipanguaçu, Bol-
sonaro prometeu que o auxí-
lio emergencial será prorroga-

do até dezembro, porém, disse 
que o valor do benefício ainda 
não está de� nido. “O auxílio 
emergencial custa R$ 50 bi-
lhões (aos cofres da União). 
Infelizmente, não pode ser de-
� nitivo, mas vamos continuar 
com ele, mesmo com valores 
diferentes, até que a economia 
possa pegar em nosso País”, 
disse o presidente, ao respon-
der a uma apoiadora sobre a 
prorrogação do benefício. “Até 
dezembro, só não sei o valor”, 
reforçou.

O benefício paga R$ 600 
mensais aos trabalhadores in-

formais e desempregados em 
razão da pandemia do corona-
vírus. A última parcela, para os 
trabalhadores que fazem parte 
do programa Bolsa Família, se-
rá paga no � m deste mês.

APELO E MÚSICA
As redes sociais também 

registraram manifestações em 
razão da visita de Bolsonaro ao 
Rio Grande do Norte. Prefeito 
do município de Jardim do Seri-
dó, no interior potiguar, o forro-
zeiro Amazan fez uma música 
para dar “boas-vindas” ao pre-
sidente. No portal agorarn.com.

br é possível ouvir a canção.
Já os moradores da comu-

nidade do Piató, do município 
de Assu, no Oeste Potiguar, 
produziram um vídeo pedindo 
um canal de concreto para en-
cher a lagoa do local. De acordo 
com os sertanejos, se o lugar 
tivesse o acesso à água através 
do canal, nenhum auxílio seria 
necessário, pois a renda das 
pessoas da região é baseada na 
agricultura e pecuária, ativida-
des que estão prejudicadas pela 
falta de água no manancial. O 
vídeo também está acessível no 
agorarn.com.br.

Durante discurso em Ipan-
guaçu, o presidente Jair Bolso-
naro a� rmou que a “a maioria 
do (poder) Legislativo passou 
a marchar” ao lado do governo 
pela manutenção do veto ao 
reajuste para servidores públi-
cos. Para reforçar o empenho 
na pauta, o chefe do Executivo 
disse que foram votos “cora-
josos” e que, na política, ele é 
“imbrochável”.

“A maioria do legislativo 
passou a marchar do nosso 
lado. Agradeço aos parlamen-
tares, foi um voto corajoso. 
Problemas todos nós temos, 
mas na política eu sou imbro-
chável”, declarou o presidente. 
Bolsonaro estava na cidade pa-
ra participar de solenidade de 
entrega de obras que garanti-

rão acesso à água para cerca de 
100 pessoas e do lançamento 
do programa “Wi-Fi na Praça”, 
conforme informa a agenda 
presidencial.

Bolsonaro diz ter apoio da maioria  do 
Legislativo:  ‘Na política, sou imbrochável’

A maioria do legislativo 
passou a marchar do 
nosso lado. Agradeço 
aos parlamentares, foi um 
voto corajoso”

“
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Presidente Jair Bolsonaro cumprimenta multidão que o aguardava no Aeroporto de Mossoró. Avião presidencial pousou no local por volta das 10h da manhã de ontem

Bolsonaro, ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante inauguração de residecial Presidente e moradores de Ipanguaçu tomaram banho em poço aberto na comunidade Angélica, que recebeu outros investimentos do Governo Federal Escoltado pela Polícia Federal, presidente cumprimenta apoiadores no caminho para Ipanguaçu, em agenda oficial

Em discurso em Ipanguçu, presidente Bolsonaro fez aceno ao Congresso, ao agradecer pela manutenção do veto ao reajuste para servidores. Ao fundo, o vereador Carlos Bolsonaro

Mais de 1 mil famílias receberam em Ipanguaçu títulos de domínio de assentamentos em 13 municípios potiguares

Presidente Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério MarinhoMinistro das Comunicações, Fábio Faria acompanhou toda a agenda do presidente no RNCom bandeiras do Brasil, apoiadores aguardam presidente durante agenda no interior do RN

Em Ipanguaçu, presidente abriu poço para comunidade Angélica População aguarda para cumprimentar presidente da República em Ipanguaçu Sem máscara, presidente Jair Bolsonaro promove aglomeração no interior do Estado
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O governo do Distrito Federal ajuizou ação de 
inconstitucionalidade contra resolução do Tribunal de Contas do 
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junto ao TCDF, equiparando-os a integrantes do Ministério 
Público da União (MPU). Procuradores, aliás, que vivem cobrando 
“moralidade”. Com a manobra, eles fazem de conta que são do MPU 
para receberem o mesmo. O relator é o desembargador Arnaldo 
Camanho, do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT).

RESTOU A POSE
Decisão recente do 

Supremo de� niu que, apesar da 
denominação e da pose, o MP 
junto ao Tribunal de Contas 
não integra o MPU.

OFENSA À LEI ORGÂNICA
A ação do governo Ibaneis 

Rocha mostrou que a resolução 

bene� ciando os procuradores 
ofende a Lei Orgânica do 
Distrito Federal.

RESOLUÇÃO NÃO VALE
O Supremo Tribunal 

Federal já � rmou entendimento 
sobre a necessidade de vigência 
de lei formal para tratar da 
remuneração dos servidores.

O líder do Governo no Congresso, senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO), rejeita qualquer retaliação a senadores aliados 
que irresponsavelmente tentaram derrubar o veto presidencial 

à farra que pretendia transformar em reajuste salarial o dinheiro 
contra pandemia. “Quando a gente perde uma votação por apenas 
dois votos, só se pode ter duas reações: revolta ou humildade para 
fazer a re� exão”, disse ele, “e eu � co com a segunda.” “Se depender 
de mim, não tem negócio de tirar fulano ou sicrano”, a� rma Eduardo 
Gomes sobre a eventual substituição do vice-líder Izalci Lucas. Izalci 
Lucas (PSDB-DF) ajudou a derrubar o veto, segundo acreditam no 
Planalto, por não haver substituído Abraham Weintraub no MEC. 
...é só começar: senadores do MDB, Republicanos e PL, que 
usufruem da condição de governistas, também ajudaram a derrubar 
o veto. Conciliador, Eduardo Gomes tem dito que “voto de senador 
é inimputável”, como forma de manter o diálogo aberto com os 
“traidores”.

É SÓ FINGIMENTO
O líder do governo no 

Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), cobrou o PSD 
de Gilberto Kassab, durante 
entrevista Rádio Bandeirantes, 
pelo apoio à derrubada do veto. 
Seis dos dez senadores votaram 
contra o governo, depois de 
ganhar, por exemplo, o Ministério 
das Comunicações.

PROFUNDIDADE RASTEIRA
Análise rasteira recorre a 

uma velha expressão para de� nir 
até a decisão irresponsável de 42 
senadores de derrubar o veto à 
farra bilionária de reajustes em 
ano eleitoral: o Senado “deu um 
recado”, dizem, profundos.

INGRATIDÃO EN ESPAÑOL
Sempre tão bem tratada 

pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
passam suas demandas à frente 
de milhares, até alterando 
entendimento para favorecer a 
soltura de Lula, a defesa do ex-
presidente lançou livro loroteiro, 
em espanhol, sobre “perseguição” 
do Judiciário.

BRIGA INTESTINA
Apesar do encontro recente, 

segue estranho o clima entre 
Paulo Guedes e Rogério Marinho. 
Na Economia, acham o chefe 
do Desenvolvimento Regional 
“alinhado demais” à Câmara dos 

Deputados, onde atuou.

BOA NOVA NÃO PODE
É até engraçado observar 

comentaristas econômicos 
tentando minimizar a geração de 
131 mil empregos com carteira 
assinada no País em um mês. 
Os que recuperaram o emprego 
preferem celebrar.

ELEITORAL DE OLHO
O TSE está atento para os 

“deep fakes”, vídeos que usam 
recursos tecnológicos avançados, 
como Inteligência Arti� cial e 
video mapping, para produzir 
clipes realistas de políticos e 
candidatos. Classi� ca como 
“método de desinformação 
so� sticado e convincente”.

HERMANOS ALIADOS
O ministro Ernesto Araújo 

(Itamaraty) recebeu o novo 
embaixador da Argentina 
para traçar estratégias de 
cooperação nas áreas de energia, 
infraestrutura, segurança e 
tecnologia. A divergência é só no 
futebol.

GASTAR É A ORDEM
No ócio há meses, a Câmara 

resolveu ocupar o tempo 
gastando dinheiro do pagador de 
impostos, claro. Inventou obra de 
impermeabilização da garagem 
do Anexo IV que vai durar 6 
meses, já o custo não foi revelado.

“Entre as várias correntes, 
a maioria passou a marchar 
do nosso lado”“PRESIDENTE BOLSONARO 

SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA DA 
NOVA BASE DO GOVERNO NA CÂMARA, AO 
MANTER O VETO AO REAJUSTE

PODER SEM PUDOR

TANCREDO E FAFÁ
Na campanha das diretas, em 1984, o governador mineiro 

Tancredo Neves comparecia aos comícios sempre acompanhado 
do chefe do gabinete militar, o coronel PM Paulo Duarte. Certa 
vez, em Fortaleza, à saída do palanque, o cuidadoso coronel 
meteu Tancredo dentro do carro e, ao perceber que, perto, 
a cantora Fafá de Belém tentava se livrar do assédio dos fãs, 
empurrou-a também para o interior do automóvel e mandou 
o motorista partir em disparada. Encontraria o carro adiante, 
estacionado. Tancredo e Fafá conversavam, às gargalhadas. 
Tancredo abriu o vidro: “Coronel, se o senhor não fosse da PM, eu 
lhe promovia a general!”
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ANDERSON BARBOSA

A passagem de Jair Bolsonaro 
pelo Rio Grande do Norte 
nesta sexta-feira 21 não 

surpreendeu. Por onde ele anda, a 
cena é sempre a mesma: gritos de 
“mito, mito”, empurra-empurra e 
muita aglomeração. Após entregar 
moradias, perfurar poço e anunciar 
internet popular, o presidente dei-
xou a “terra de Cascudo” sem sustos, 
prometendo voltar em 2021 junto 
com as águas da transposição do rio 
São Francisco.

Boa parte das pessoas que ten-
taram chegar perto do presidente, 
seja em Mossoró ou Ipanguaçu, não 
usava máscaras de proteção contra o 
novo coronavírus. Fora as manifesta-
ções de carinho, restou uma agenda 
que contemplou moradores das 
duas cidades, principalmente com a 

entrega de moradias e obras de en-
frentamento à seca, além do anúncio 
de medidas para ampliar o acesso da 
população à internet e apoio ao setor 
produtivo de camarões.

A agenda do presidente co-
meçou por volta das 10h, após ele 
aterrissar no Aeroporto de Mossoró. 
Assim que desembarcou, Bolsonaro 
usou as redes sociais para anunciar 
que já estava em solo potiguar. Rapi-
damente, foi logo cercado por uma 
multidão. Na comitiva, estavam 
os ministros do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho; das Co-
municações, Fábio Faria; e da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina. Políticos e outras 
autoridades acompanham a agen-
da. A governadora Fátima Bezerra 
não foi chamada.

Do aeroporto, Bolsonaro seguiu 
direto para a Rua Isaura Rosado, no 

bairro Nova Betânia, onde muita 
gente também o aguardava. Creden-
ciados para cobrir a agenda, jornalis-
tas tiveram que passar por detectores 
antibomba e cães farejadores antes 
da chegada do presidente. Muita 
gente precisou enfrentar � las antes 
de ter acesso ao local do evento.

“RN ACIMA DE TODOS”
A cerimônia de abertura da en-

trega de 300 unidades habitacionais 
em Mossoró foi feita pelo ministro 
Rogério Marinho. O residencial, que 
leva o mesmo nome da cidade, con-
tou com investimentos de R$ 18,3 
milhões do ministério.

Em seu discurso, Marinho desta-
cou as ações do governo, e prometeu 
que voltará com Bolsonaro ao Rio 
Grande do Norte, entre junho e ju-
lho de 2021, para entregar a obra de 
transposição das águas do rio São 

Francisco, que devem chegar a Mos-
soró com a conclusão do Eixo Norte.

Ainda de acordo com Marinho, 
o governo federal vai lançar um no-
vo programa de habitação popular, 
já na próxima semana, e que preten-
de “apoiar fortemente” os municí-
pios para a regularização fundiária 
de suas áreas. “Metade da popula-
ção que mora em habitações no País 
não tem a escritura pública”, disse.

Além disto, o ministro reforçou 
o carinho do presidente com o Nor-
deste, e disse que o quantitativo na 
equipe levada para o local é uma 
prova disto. “Bolsonaro nunca sai 
com uma equipe tão grande. Isto só 
mostra o apreço dele com o Nordes-
te”, a� rmou Marinho.

Bolsonaro falou pouco. No dis-
curso, chamou os parlamentares 
de “sócios”. Disse que, “com o time 
que nós temos, com os nossos só-

cios, no bom sentido, no Congresso 
Nacional, nós atingiremos os nossos 
objetivos”. E também fez questão de 
enaltecer o apoio que tem recebido 
do povo do Rio Grande do Norte e 
encerrou com: “Brasil acima de tudo 
e RN acima de todos”.

NOVA REITORA DA 
UFERSA É ANUNCIADA

Antes de deixar Mossoró, Bol-
sonaro aproveitou o breve discurso 
para anunciar a nomeação da pro-
fessora Ludimilla Oliveira como no-
va reitora da Universidade Federal 
do Semi-Árido (Ufersa). A professo-
ra � cou em terceiro lugar na eleição 
interna da instituição, ao somar 
18,33% dos votos. Na frente dela � -
caram Rodrigo Codes, com 37,55%, 
e Jean Berg, que totalizou 24,84% 
dos votos. Ludimilla deve assumir o 
cargo no dia 8 de setembro.

Após entregar moradias, poço e anunciar internet, Bolsonaro 
promete voltar ao RN junto com águas do Rio São Francisco
BOLSONARO NO RN | 
Acompanhado de ministros, 
deputados e outras 
autoridades, presidente da 
República teve passagem 
pelo Estado nesta sexta-feira 
e foi cercado por apoiadores 
em Mossoró e Ipanguçu. 
Ele prometeu voltar no ano 
que vem junto as águas 
da transposição do São 
Francisco

Em Ipanguaçu: títulos
de terra, poço perfurado 
e dessalinizadores

Após Mossoró, o destino da 
comitiva presidencial foi o mu-
nicípio de Ipanguaçu, também 
no Oeste do Estado. Lá, Bolso-
naro participou da perfuração 
de um poço artesiano e entre-
gou títulos de terra e dessalini-
zadores.

A agenda aconteceu na Co-
munidade Angélica, um distrito 
que � ca na zona rural do muni-
cípio. A localidade recebeu 23 
sistemas dessalinizadores do 
Programa Água Doce. Os equi-
pamentos atenderão cerca de 
5,3 mil pessoas.

Também foi feito o anún-
cio de ampliação de crédito 
para a carcinicultura, a � m de 
fortalecer o trabalho dos pro-
dutores de camarões na região 
da região do Vale do Açu. Atu-
almente, o Rio Grande do Norte 
é responsável por 43,2% da pro-
dução brasileira.

Durante o evento em 
Ipanguaçu, o Ministério do da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) também fez a 
entrega Títulos de Domínio pa-
ra 1.060 famílias de agricultores 
assentados de 13 municípios.

Além disso, 750 contratos 
de crédito serão emitidos para 
famílias bene� ciárias da refor-
ma agrária, representando um 
investimento de R$ 3,7 milhões.

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
ATÉ O FIM DO ANO

Ainda em Ipanguaçu, Bol-
sonaro prometeu que o auxí-
lio emergencial será prorroga-

do até dezembro, porém, disse 
que o valor do benefício ainda 
não está de� nido. “O auxílio 
emergencial custa R$ 50 bi-
lhões (aos cofres da União). 
Infelizmente, não pode ser de-
� nitivo, mas vamos continuar 
com ele, mesmo com valores 
diferentes, até que a economia 
possa pegar em nosso País”, 
disse o presidente, ao respon-
der a uma apoiadora sobre a 
prorrogação do benefício. “Até 
dezembro, só não sei o valor”, 
reforçou.

O benefício paga R$ 600 
mensais aos trabalhadores in-

formais e desempregados em 
razão da pandemia do corona-
vírus. A última parcela, para os 
trabalhadores que fazem parte 
do programa Bolsa Família, se-
rá paga no � m deste mês.

APELO E MÚSICA
As redes sociais também 

registraram manifestações em 
razão da visita de Bolsonaro ao 
Rio Grande do Norte. Prefeito 
do município de Jardim do Seri-
dó, no interior potiguar, o forro-
zeiro Amazan fez uma música 
para dar “boas-vindas” ao pre-
sidente. No portal agorarn.com.

br é possível ouvir a canção.
Já os moradores da comu-

nidade do Piató, do município 
de Assu, no Oeste Potiguar, 
produziram um vídeo pedindo 
um canal de concreto para en-
cher a lagoa do local. De acordo 
com os sertanejos, se o lugar 
tivesse o acesso à água através 
do canal, nenhum auxílio seria 
necessário, pois a renda das 
pessoas da região é baseada na 
agricultura e pecuária, ativida-
des que estão prejudicadas pela 
falta de água no manancial. O 
vídeo também está acessível no 
agorarn.com.br.

Durante discurso em Ipan-
guaçu, o presidente Jair Bolso-
naro a� rmou que a “a maioria 
do (poder) Legislativo passou 
a marchar” ao lado do governo 
pela manutenção do veto ao 
reajuste para servidores públi-
cos. Para reforçar o empenho 
na pauta, o chefe do Executivo 
disse que foram votos “cora-
josos” e que, na política, ele é 
“imbrochável”.

“A maioria do legislativo 
passou a marchar do nosso 
lado. Agradeço aos parlamen-
tares, foi um voto corajoso. 
Problemas todos nós temos, 
mas na política eu sou imbro-
chável”, declarou o presidente. 
Bolsonaro estava na cidade pa-
ra participar de solenidade de 
entrega de obras que garanti-

rão acesso à água para cerca de 
100 pessoas e do lançamento 
do programa “Wi-Fi na Praça”, 
conforme informa a agenda 
presidencial.

Bolsonaro diz ter apoio da maioria  do 
Legislativo:  ‘Na política, sou imbrochável’

A maioria do legislativo 
passou a marchar do 
nosso lado. Agradeço 
aos parlamentares, foi um 
voto corajoso”

“
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Presidente Jair Bolsonaro cumprimenta multidão que o aguardava no Aeroporto de Mossoró. Avião presidencial pousou no local por volta das 10h da manhã de ontem

Bolsonaro, ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante inauguração de residecial Presidente e moradores de Ipanguaçu tomaram banho em poço aberto na comunidade Angélica, que recebeu outros investimentos do Governo Federal Escoltado pela Polícia Federal, presidente cumprimenta apoiadores no caminho para Ipanguaçu, em agenda oficial

Em discurso em Ipanguçu, presidente Bolsonaro fez aceno ao Congresso, ao agradecer pela manutenção do veto ao reajuste para servidores. Ao fundo, o vereador Carlos Bolsonaro

Mais de 1 mil famílias receberam em Ipanguaçu títulos de domínio de assentamentos em 13 municípios potiguares

Presidente Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério MarinhoMinistro das Comunicações, Fábio Faria acompanhou toda a agenda do presidente no RNCom bandeiras do Brasil, apoiadores aguardam presidente durante agenda no interior do RN

Em Ipanguaçu, presidente abriu poço para comunidade Angélica População aguarda para cumprimentar presidente da República em Ipanguaçu Sem máscara, presidente Jair Bolsonaro promove aglomeração no interior do Estado
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DESPONTANDO 
Teve potiguar que ganhou 

destaque nacional importante 
com a vinda de Jair Bolsonaro ao 
RN. Quem é ele? Rogério Marinho, 
ministro do Desenvolvimento 
Regional. Ele se portou como 
an� trião e demonstrou intimidade 
com o presidente em solo norte-rio-
grandense. 

NO CONTROLE 
O ex-deputado federal pelo 

RN, relator da reforma trabalhista 
e responsável pela reforma 
da Previdência aprovada pelo 
Congresso, conseguiu tanta 
aproximação com o Palácio do 
Planalto que é hoje quem controla 
boa parte da agenda presidencial 
para a região Nordeste. 

ESCALÃO 
E não é só isso. Em 

reportagem publicada no UOL, 
Marinho é considerado um novo 
“superministro” e o “novo posto 
Ipiranga” de Bolsonaro. Estatura 
alcançada pelos ministros Paulo 
Guedes (Economia) e Sérgio Moro 
(ex-Justiça), para se ter ideia.  

FALA MANSA 
O portal comenta que o 

ex-subordinado de Guedes “tem 
atraído a atenção e ganhado 
protagonismo ao lado do 
presidente”. “De fala mansa e 
apontado por todos na Esplanada 
como bom articulador, cacifou-
se para ganhar novo status de 
conselheiro do presidente”, diz o 
UOL. 

MÁGOA 
Já com Paulo Guedes, a relação 

“azedou” após o ex-secretário 
virar ministro e acabar “traindo” a 
agenda reformista. “O sentimento 
de Guedes pelo colega de Esplanada 
hoje é de ‘mágoa’”, diz a matéria. 

INVESTINDO 
Ainda sobre a vinda de 

Bolsonaro ao RN, Rogério Marinho e 
o presidente escolheram a estratégia. 
Chegaram ao Nordeste garantindo 
que o auxílio emergencial será pago 
até dezembro.  

ESPERTO 
O presidente, que era 

contra o coronavoucher (a 
proposta original do Planalto 
era de um valor na casa dos 
R$ 200), tem procurado 
capitalizar o sucesso do auxílio, 
principalmente depois que uma 
pesquisa mostrou alta na sua 
popularidade nesta região. 

HARMONIA 
Mesmo recebendo vaias 

bolsonaristas, a prefeita de 
Mossoró, Rosalba Ciarlini, 
recebeu muito bem em sua 
cidade Jair Bolsonaro. Com 
muitos e largos sorrisos e 
abraços, a chefe mossoroense 
disse que “harmonia (política) é  
tudo que a populaç ã o espera”. 

PRESENÇA ILUSTRE 
Além disso, segundo a 

Rosa, “ter a oportunidade 
do presidente da Repú blica 
ver a nossa cidade, saber das 
demandas da nossa cidade, 
é  algo extremamente vá lido, 
positivo”.  

REALIDADE 
Vamos falar a verdade. 

Multidão não tinha esperando 
Bolsonaro no Rio Grande do 
Norte, não. Nem em Mossoró 
nem em Ipanguaçu se viu tanta 
gente para ver o presidente 
quanto estão alardeando por 
aí... Basta conferir os registros de 
vídeo e fotográ� cos. 

ANTIDEMOCRÁTICO 
O deputado federal Rafael 

Motta comentou a notícia 
de que Bolsonaro escolheu 
a professora Ludimilla 
Amorim para o comando 
da Ufersa. Ela foi a terceira 
colocada em eleição-consulta 
feita pela instituição: “É  
lamentá vel que mais uma 
instituiç ã o do RN tenha sua 
autonomia atacada com 
imposiç õ es antidemocrá ticas, 
desrespeitando o poder de voto 
da comunidade acadê mica. 
Vamos lutar para garantir a 
posse dos reitores eleitos”.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Alivia: O País voltou a contratar 

no mercado formal em julho. Quem diz 
é o Caged. Houve saldo líquido de 131 
mil contratações após quatro meses 
negativos. 

>> O ex-presidente Lula disse que 

armas por pessoa e treino de tiro todo mês. 
A corporação baixou norma para ‘adequar 
procedimentos internos’ a decreto do 
governo que ampliou limite para aquisição 
de armamentos; prazo para renovação do 
registro também foi alargado. 

errou ao proteger ex-terrorista italiano 
Cesare Battisti, que cumpre prisão na Itália 
e já admitiu culpa por participar de luta 
armada. 

>> PF autoriza compra de até quatro 

A vereadora Nina Souza 
(PDT) defendeu nesta sex-
ta-feira 21 uma discussão 

“responsável” sobre a possibilidade 
de a Câmara de Natal aprovar um 
regime de alíquotas progressivas 
durante a votação da Reforma da 
Previdência Municipal.

De acordo com ela, a Casa Le-
gislativa precisa analisar bem o as-
sunto para evitar que o Município 
desrespeite determinações federais 
e seja penalizado com o corte de 
verbas da União.

Quase um mês depois de votar 
o texto-base da proposta, a Câmara 
de Natal retomou na quinta-feira 
20 a votação da Reforma da Pre-
vidência. Em sessão virtual, os ve-
readores aprovaram, em segundo 
turno, três mudanças no projeto 
enviado pelo prefeito Álvaro Dias.

A discussão do item mais im-
portante, contudo, � cou para a se-
mana que vem. Somente na próxi-
ma terça-feira 25, os vereadores vão 
estabelecer quais serão as novas 
taxas de contribuição dos servido-
res para a previdência.

Hoje, o contracheque do fun-
cionalismo tem um desconto de 
11% sobre a remuneração bruta 
para o regime previdenciário. Pela 
proposta encaminhada pela prefei-
tura, essa taxa subiria para 14%, in-
dependentemente da faixa salarial.

Vereadores querem que a Câ-
mara aprove o projeto incluindo 
um sistema de alíquotas progres-
sivas. Por esse formato, servidores 
que recebem os maiores salários 
(ou benefícios, no caso dos aposen-
tados e pensionistas) contribuem 
mais para o regime.

Essa conta, porém, é difícil de 
fechar. Segundo Nina, nenhuma das 

propostas apresentadas até agora 
obedece à determinação federal, 
que é de uma alíquota média de 
14%. “Todos os vereadores têm um 
entendimento de que a alíquota 
progressiva seria melhor, mais justa. 
Quem ganha menos recolhe menos 
e quem ganha mais recolhe mais. 
Mas isso não é tão simples”, a� rmou 
a parlamentar, entrevista à 94 FM.

A vereadora explica que cerca 
de 70% dos servidores públicos 
municipais ganha de um a três 
salários mínimos. Logo, reduzir a 
alíquota para esse grupo signi� ca-
ria uma diminuição signi� cativa no 
resultado � scal que se espera com a 
reforma.

“Quando aplicamos a alíquota 
progressiva, não chega-se ao míni-
mo solicitado, que é 14%. Isso tem 
causado várias noites de estudo. 

Vereadores e os sindicatos estão 
imbuídos nesse propósito de cola-
borar e chegar à alíquota progres-
siva, mas até agora não consegui-
mos”, destacou.

Nina Souza argumentou ainda 
que, mesmo com a alíquota linear 
de 14%, o Município só irá econo-
mizar R$ 600 mil por mês com a 
reforma. O rombo médio mensal 
da Previdência Municipal é de 
cerca de R$ 17 milhões. “A situa-
ção do NatalPrev é terrível. Todo 
mês a prefeitura tem que fazer um 
aporte de R$ 17 milhões, o que dá 
R$ 230 milhões por ano. Dinheiro 
que deveria estar sendo investido 
na infraestrutura básica de Natal”, 
acrescentou.

Na última terça-feira 18, o 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Natal (Sinsenat) en-

tregou aos vereadores um estudo 
que propõe taxas variando entre 
10% e 16%. O levantamento, feito 
pela atuária Cristiane Silva Corrêa, 
indica que a adoção dessas alíquo-
tas não iria interferir na estimativa 
de arrecadação com a reforma, em 
comparação com os 14% lineares 
propostos pela prefeitura.

De acordo com Nina, é pre-
ciso ter responsabilidade sobre o 
tema. “Se votarmos errado, se não 
colocarmos o mínimo determina-
do, Natal vai � car sem os repasses 
constitucionais. E Natal não tem 
condições. Vamos prejudicar 900 
mil habitantes. Temos que fazer as 
coisas com responsabilidade. As 
emendas que forem encartadas e 
que venham para a discussão têm 
que vir paralelas a cálculos. Elas 
têm que demonstrar de forma 

clara e objetiva que, ao término do 
cômputo geral, tem que dar 14%”, 
� nalizou.

O presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Muni-
cipais (NatalPrev), � iago Marrei-
ros, disse nesta quinta-feira que a 
adoção de alíquotas progressivas 
é inviável. Ele disse que, para isso 
acontecer, o Município teria de 
adotar outras medidas para reduzir 
o rombo nas contas públicas, como 
ampliar a taxação sobre os aposen-
tados e pensionistas e a idade míni-
ma para se aposentar.

“A legislação prevê a possibilida-
de de alíquotas progressivas, mas is-
so só poderia acontecer caso o Mu-
nicípio adotasse inúmeras outras 
medidas, como mudança de regras 
de aposentadoria e pensão, o que 
diminuiria direitos dos servidores, 
aumentar tempo de contribuição e 
idade mínima. Por questão de sen-
sibilidade, isso não foi em nenhum 
momento aventado, ventilado. O 
prefeito sempre exigiu da equipe 
técnica o mínimo obrigatório, o que 
fosse menos gravoso”, a� rmou, em 
entrevista à 98 FM.

A aprovação da reforma atende 
a uma determinação do Governo 
Federal. Estamos e municípios têm 
até o � m de setembro para se ade-
quarem à reforma previdenciária 
geral, promulgada pelo Congresso 
Nacional no � m de 2019.

Caso a adequação não seja 
realizada, a partir de setembro, go-
vernadores e prefeitos não poderão 
renovar o Certi� cado de Regulari-
dade Previdenciária (CRP). Sem o 
documento, estados e municípios 
não podem receber verbas, cele-
brar convênios ou contratar em-
préstimos com aval da União.

Vereadora defende discussão 
“responsável” sobre alíquotas
PREVIDÊNCIA | Segundo Nina Souza, nenhuma das propostas apresentadas até agora para modificar o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Álvaro Dias
à Câmara Municipal obedece à determinação federal, que é de uma alíquota média de 14%. Vereadores voltam a discutir assunto na próxima terça-feira 25

Vereadora de Natal Nina Souza (PDT) registra que impacto fiscal da Reforma da Previdência será de apenas R$ 600 mil por mês

VERÔNICA MACEDO / CMN

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, con� r-
mou nesta sexta-feira 

21 que o governo vai prorro-
gar, por dois meses, o progra-
ma que permite a empresas 
suspender contratos ou redu-
zir a jornada de trabalho e o 
salário de funcionários.

O programa foi anuncia-
do em abril como medida pa-
ra evitar um aumento ainda 
maior do desemprego diante 
da pandemia do novo corona-
vírus, que provocou restrições 
no funcionamento ou mesmo 
o fechamento de parte do co-
mércio e da indústria.

A medida provisória ini-
cial, que foi sancionada no 
início de julho e transformada 
em lei, previa a suspensão dos 
contratos de trabalho por até 
dois meses e a redução da jor-
nada e de salários em até 70% 
por até três meses.

No dia 14 de julho, o go-
verno publicou a primeira 
prorrogação do programa, 
elevando para até quatro 
meses o período em que as 
empresas poderiam reduzir 
jornada e salário dos funcio-
nários, e também fazer a sus-
pensão dos contratos.

Nesta sexta, Guedes 
anunciou que as medidas 
serão prorrogadas por dois 
meses. Isso signi� ca que as 
empresas vão poder tanto 
suspender contratos quanto 
reduzir jornada de trabalho 
e salários por um período de 
até seis meses.

Com os acordos, a União 
entra com uma contrapartida 
para os trabalhadores até o 
limite do seguro-desemprego 
(R$ 1.813).

MAIS DOIS MESES

REDUÇÃO DE 
JORNADA E 
SALÁRIO SERÁ 
PRORROGADA

Prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini recebeu com largos 
sorrisos e abraços o presidente Jair Bolsonaro em sua 
terrinha. Sobre a recepção, ela citou a palavra “harmonia”
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A Prefeitura de Natal publica 
novo decreto neste sábado 
22 ampliando o horário de 

funcionamento dos shoppings cen-
ters, bares, restaurantes e demais 
serviços de alimentação. Com a 
alteração, os shoppings centers com 
sistema de ventilação por ar-condi-
cionado, respeitado o limite de 50% 
de sua capacidade de ocupação, 
podem funcionar todos os dias da 
semana das 11 às 21 horas

As regras estarão na edição 
deste sábado do Diário Oficial do 
Município. Segundo a Prefeitura, os 
bares e demais serviços de alimenta-
ção (restaurantes, pizzarias, lancho-

netes, food parks, buffets, casas de 
recepções e similares permanecem 
com horário de funcionamento das 
11 às 23h em todos dias da semana, 
para as vendas de salão, podendo 
acomodar o máximo de  oito pesso-
as por mesa, desde que pertencen-
tes ao mesmo núcleo familiar, e ga-
rantido o distanciamento mínimo 
de 1,5m entre as mesas.

O decreto mantém a permissão 
para uso de som ambiente com mú-
sica ao vivo, com limitação de até 4 
(quatro) artistas, sendo umcantore 
até três músicos ou instrumentis-
tas, sendo que todos, à exceção do 
cantor, deverão utilizar máscaras de 

proteção
Todas as modificações con-

taram com o respaldo do Comitê 
Científico Municipal de Enfrenta-
mento da Covid-19 que levou em 
consideração os números decres-
centes alcançados pela capital poti-
guar em relação à ocupação de lei-
tos, número de novos casos, óbitos 
e taxa de transmissibilidade, mesmo 
com a flexibilização gradual das ati-
vidades econômicas na cidade.

A Prefeitura ressalta ainda no 
documento que a fiscalização do 
cumprimento do decreto caberá à 
força tarefa de diversas secretarias 
municipais

Shoppings Centers podem operar com até 50% da capacidade de ocupação, todos os dias da semana, entre  11h às 21h

Shoppings de Natal têm horário 
de funcionamento ampliado

DECRETO

A Covid-19 foi responsável 
pela morte de 2.154 poti-
guares até esta sexta-feira 

20, segundo informações da Se-
cretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap). Outros 235  óbitos 
estão em investigação.

Além disso, o Estado registra 
59.191 casos con� rmados de Co-
vid-19.  Há ainda 23.721casos sus-
peitos e outros 103.665 descarta-
dos. O número de con� rmados 
recuperados segue em 37.034.

A Sesap aponta ainda que 
282 pessoas estão internadas em 
leitos de internação Covid-19 no 
Rio Grande do Norte. São 135 
em leitos críticos e 147 em leitos 

clínicos, nas redes pública e priva-
da, até esta quinta-feira 20. Com 
isso, a taxa de ocupação de leitos 
de UTI Covid-19 na rede pública 
caiu para 43,83%.

Nas últimas 24 horas, o Brasil 
registrou 1.054 mortes por Co-
vid-19 e 30.355 pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus. Os dados 
foram apresentados no balanço 
diário do Ministério da Saúde. 
Com isso, o total de óbitos chegou 
a 113.358. O resultado marcou 
um aumento de 1% sobre essa 
quinta-feira 20, quando o painel 
trazia 112.304 falecimentos.

Ainda conforme a atualiza-
ção do Ministério da Saúde, o to-

tal de casos con� rmados acumu-
lados chegou a 3.532.330. A soma 
representou crescimento de 0,8% 
sobre ontem, quando o número 
de pessoas infectadas desde o 
início da pandemia estava em 
3.501.975.

A atualização do Ministério 
registrou ainda 748.217 pessoas 
em acompanhamento e outras 
2.670.755 que já se recuperaram.

A taxa de letalidade (número 
de mortes pelo total de casos) 
� cou em 3,2%. A mortalidade 
(quantidade de óbitos por 100 mil 
habitantes) atingiu 53,9. A inci-
dência dos casos de Covid-19 por 
100 mil habitantes é de 1680,9.

A Sesap aponta ainda que 282 pessoas estão internadas em leitos de internação Covid-19 no Rio Grande do Norte

RN tem 2.154 mortes pela 
Covid-19; Brasil tem 113 mil

SAÚDE 

NEY DOUGLAS / AGORA RN

TIAGO REBOLO

Apesar de ainda sentir na 
economia os impactos pro-
vocados pela pandemia do 

novo coronavírus, o Rio Grande do 
Norte abriu em julho mais de 1 mil 
postos de trabalho com carteira 
assinada, segundo dados divulga-
dos nesta sexta-feira 21 pelo Mi-
nistério da Economia.

De acordo com o Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), é a segunda vez neste 
ano que o Estado termina um mês 
com saldo positivo na geração de 
empregos. O primeiro foi junho, 
quando foram criadas 1.746 vagas 
no mercado formal.

No mês passado, segundo o 
Caged, foram 9.701 contratações 
e 8.540 demissões. Com isso, o RN 
teve um saldo positivo de 1.161 va-
gas de emprego.

O resultado do Rio Grande do 
Norte seguiu a tendência da região 
Nordeste e do País. Em todo o Bra-
sil, aponta o Caged, foram abertos 

no mês passado 131.010 postos de 
trabalho com carteira assinada. 
Foi a primeira vez no ano que o Pa-
ís registrou um resultado positivo 
decorrente da diferença entre con-
tratações e demissões. O resultado 
surpreendeu, já que o mercado es-
perava um saldo positivo de apro-
ximadamente 25 mil vagas.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, comemorou o primeiro 
resultado positivo no mercado de 
trabalho formal desde o início da 
pandemia de Covid-19.

“A criação de vagas de empre-
gos em julho é notícia extraordi-
nária e mostra que retomamos 
o ritmo de criação de empregos. 
O resultado do Caged con� rma a 
nossa hipótese de trabalho de que 
Brasil iria cair menos do que era 
previsto pelo mercado. As revisões 
das projeções estão con� rmando 
que PIB brasileiro deve cair cerca 
de 4% neste ano”, a� rmou.

No acumulado dos sete pri-
meiros meses do ano, ainda se-
gundo informações do Ministério 

da Economia, as demissões supe-
raram as contratações em 1,092 
milhão de empregos formais.

No Nordeste, foi registrado um 
saldo positivo de 22,6 mil vagas, 
decorrente de 134,7 mil contrata-
ções e 112 mil demissões. Apenas 
um estado registrou saldo negati-
vo: Sergipe, que fechou 804 vagas 
no mercado formal.

Voltando ao Rio Grande do 
Norte, o resultado positivo foi pu-
xado principalmente pelo setor da 
agricultura, pecuária e pesca. Se-
gundo o Caged, foram 1.168 vagas 
abertas no segmento, resultado 
melhor que os da construção (+ 
518), comércio (+ 59) e serviços (+ 
40). A indústria teve saldo negati-
vo, de – 624 vagas.

Mesmo com os resultados de 
junho e julho, o Estado ainda segue 
com saldo negativo no acumulado 
do ano. Somando todos os sete 
meses do ano, o RN fechou 15.057 
empregos com carteira assinada, 
resultantes de 82.239 demissões e 
67.182 contratações.

RN volta a gerar 
empregos e 
fecha julho com 
saldo positivo de 
1 mil vagas com 
carteira assinada

TRABALHO | No mês passado, 
segundo o Caged, foram 
9.701 contratações e 8.540 
demissões. Com isso, o RN 
teve um saldo positivo de 
1.161 vagas de emprego

-1.734 EMPREGOS
-2.639 EMPREGOS
-1.874 EMPREGOS
- 8.303 EMPREGOS
- 3.027 EMPREGOS
+ 1.746 EMPREGOS
+ 1.161 EMPREGOS

EMPREGO NO RN – 2020
JANEIRO:

FEVEREIRO:

MARÇO: 

ABRIL: 

MAIO:

JUNHO:

JULHO:

SALDO NO ANO: - 14.670
SALDO NO ANO COM AJUSTE: - 15.057
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MARCELO HOLLANDA

Um ano depois das primei-
ras manchas de petróleo 
que castigaram o litoral 

do Nordeste, uma nova hipótese 
aventada esta semana por pes-
quisadores do Laboratório de 
Análise e Processamento de Ima-
gens de Satélite da Universidade 
Federal de Alagoas pode pôr um 
ponto final ao mistério que atin-
giu pelo menos 39 praias do Rio 
Grande do Norte.

Ela confirma estudos realiza-
dos ainda no ano passado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) dando conta que 
a origem do derramamento no li-
toral brasileiro estaria a milhares 
de quilômetros, ainda em abril, 
na África, até chegar à costa bra-
sileira, em setembro.

Imagens de satélite desse 
período analisadas pelos pesqui-
sadores detectaram uma mancha 
de óleo de 433 km ² no Golfo da 
Guiné, na África, a 200 km da 
costa da República de Camarões 
trazida para costa brasileira por 
correntes oceânicas.

Trata-se de uma região de 
intensa circulação de navio pe-
troleiros e local de grande con-
fluência de correntes marítimas, 

especialmente nos meses de   ju-
lho e setembro, entre a Guiné e a 
costa potiguar.

Segundo a professora Liana 
de Figueiredo, do Departamento 
de Ecologia da UFRN, que atuou 
na ocasião no Comando Unifica-
do de Incidentes para o Enfrenta-
mento das Manchas de Óleo no 
Litoral do Rio Grande do Norte e 
que acompanha o estudo de mo-
delagem dos colegas em Alagoas, 
ainda é preciso verificar a digital 
do óleo da grande mancha locali-
zada na costa africana com a do 
material recolhido nas praias do 
Nordeste. 

“É verdade que existem cor-
rentes favoráveis que podem ter 
conduzido esse óleo até a nossa 
costa, agora é preciso aguardar 
pela análise clínica do material 
para fechar de uma vez por todas 
esse quebra-cabeça”, afirmou.

Para ela, depois de um ano, 
todas as lacunas precisam ser 
preenchidas, já que os prejuízos 
ambientais e econômicos para 
pescadores e populações de ma-
neira geral não podem ser esque-
cidos. “Se não fosse a ativa partici-
pação dos estados no combate a 
esse problema, as consequências 
seriam ainda muito mais seve-
ras”, analisa.

O primeiro sinal do petróleo 
derramado no Brasil foi registra-
do em três praias do litoral da 
Paraíba no dia 30 de agosto do 
ano passado. Em apenas 40 dias, 
o vazamento se espalhou por na-
da menos do que 63 cidades dos 
nove estados nordestinos.

No Rio Grande do Norte, 14 
municípios e 43 localidades foram 

atingidos, 14 animais oleados fo-
ram resgatados para tratamento 
e 34 toneladas de óleo foram re-
colhidas e reaproveitadas.

Desde então, uma série de hi-
póteses sobre as origens das man-
chas foram formuladas, até que o 
óleo teria vindo da Venezuela. 
A investigação conduzida pela 
Marinha, com desdobramento 

no âmbito criminal pela Polícia 
Federal, porém, ainda está longe 
de elucidar o mistério. Na ocasião, 
140 navios fizeram trajeto por 
aquela região para investigar se a 
origem do problema estava num 
possível vazamento acidental ou 
de um navio naufragado de onde o 
óleo pudesse estar escapando dos 
porões.

Ainda em julho do ano pas-
sado, um mês antes do primeiro 
registro oficial de petróleo nas 
praias nordestinas, imagens do 
satélite Sentinel-1 mostravam 
manchas que poderiam represen-
tar vazamentos de óleo na costa 
africana. Foram essas imagens 
analisadas pelos especialistas em 
Alagoas.

Observando melhor, eles 
notaram um padrão anormal na 
costa ocidental da África no se-
gundo semestre do ano passado 
e sua repetição em diferentes in-
tensidades, reforçando a suspeita 
inicial de que teria sido lá o foco 
primário do vazamento de óleo.

Dados do Ibama, coletado até 
março do ano passado, descobri-
ram manchas de óleo em mais de 
1.013 locais em todos os estados 
do Nordeste e também na costa 
do Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
As manchas, porém, diminuíram 
desde então pela queda no trânsi-
to de navios na região ocasionado 
pelo coronavírus.

Na ocasião, mesmo sem res-
postas, uma nota da Marinha do 
Brasil reconheceu o crime am-
biental que afetou a costa brasi-
leira desde 30 de agosto de 2019, 
qualificando-o “inédito e sem pre-
cedentes na nossa história”.

Um ano depois, mistério do óleo nas 
praias pode estar chegando ao fim 
DESCOBERTA | Nova hipótese divulgada por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas aponta para mancha de óleo de 433 km ² no Golfo da Guiné, na África, a 200 km da costa da 
República de Camarões, que foi trazida para costa brasileira por correntes oceânicas; Rio Grande do Norte teve 14 municípios e 43 localidades foram atingidas pelo petróleo em agosto de 2019

No Rio Grande do Norte, um total de 34 toneladas de óleo foram recolhidas e reaproveitadas das áreas atingidas pelo produto

A Defensoria Pública do Es-
tado (DPE) ingressou com 
ação civil pública cobrando 

da Prefeitura do Natal o restabele-
cimento da frota integral de ônibus 
urbanos do transporte público.

Segundo a DPE, além de não 
adotar as medidas cabíveis para 
restabelecimento integral da frota 
de veículos do transporte coletivo 
urbano após a reabertura das ati-
vidades comerciais, a Prefeitura 
do Natal permitiu a desativação de 
vinte linhas de transporte.

De acordo com o DPE, a sus-
pensão das linhas sequer foi sub-
metida ao crivo do Conselho Muni-
cipal de Transportes e Mobilidade 
Urbana. 

“Não se pode admitir que o 
Poder Público Municipal se omita 
quanto ao cumprimento do seu 
dever de prevenir a propagação 
da infecção humana causada pelo 
novo coronavírus no serviço de 
transporte coletivo urbano e que, 

tomando por base apenas os efei-
tos econômicos da crise financeira 
ocasionada pela pandemia da Co-
vid-19, e em dissonância com as 
próprias normas sanitárias estabe-
lecidas, viole o princípio da precau-
ção e deixe de assegurar o direito 
fundamental à saúde e à vida dos 
usuários do transporte coletivo ur-
bano”, registra a ação.

Hoje, a Defensoria avalia que a 
situação atual é bem diferente de 
março, quando houve a redução 
da frota de veículos para circula-
ção do transporte coletivo urbano 
a 30% como forma de fomentar a 
política sanitária de isolamento 
social e quarentena da população.

Os defensores públicos apon-
tam para a situação de aglomera-
ções no transporte coletivo urbano 
da Capital, conforme noticiado 
na imprensa local. Diante das su-
perlotações, a Defensoria Pública 
do Estado expediu duas recomen-
dações ao Município do Natal. A 

primeira delas, no mês de março, 
solicitava a ampliação da frota 
nos horários de pico e a adoção de 
medidas sanitárias recomendadas 
pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS), pelo Ministério da Saúde 
e pelo Setor de Vigilância Sanitária, 
como forma de possibilitar o des-
locamento sem aglomeração dos 
usuários.

A segunda delas, em junho, 
recomendava o restabelecimento 
integral da frota de veículos consi-
derando a reabertura das ativida-
des comerciais e a necessidade de 
se evitar a aglomeração nos ônibus 
para evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus.

No entanto, apesar de devida-
mente notificado, o ente municipal 
não respondeu a qualquer das so-
licitações e tentativas de resolução 
extrajudicial da demanda. 

Segundo as autoridades 
sanitárias, diversas são as reco-
mendações a serem seguidas no 

transporte coletivo urbano, prin-
cipal quanto a não aglomeração 
de passageiros e ao transporte de 
passageiros apenas sentados.

Apesar disso, a imprensa local 
vem noticiando inúmeros casos 
de desrespeito às recomendações, 
como superlotações de ônibus e 
aglomerações geradas pela redu-
ção da frota.

A presente situação foi ainda 
intensificada quando o Município, 
antes mesmo do Governo do Esta-
do, autorizou a retomada das ativi-
dades econômicas a partir de 30 de 
junho de 2020, com a publicação 
do Decreto nº 11.989.

Mesmo com a retomada des-
sas atividades, o transporte cole-
tivo urbano só teve uma parte da 
frota restabelecida no dia 29 de 
julho de 2020, quando o Decreto 
nº 12.011 estabeleceu o funciona-
mento do serviço com, no mínimo, 
50% de sua frota regular de ônibus 
urbanos de Natal.

NATHALLYA MACEDO

Na última quinta-feira 20, o 
Congresso Nacional derru-
bou o veto presidencial a 

alguns trechos do projeto de lei que 
criou regras jurídicas acerca da 
desocupação de imóveis urbanos. 
Agora, o despejo de inquilinos com 
base em decisões liminares – ou se-
ja, de caráter provisório – durante 
a pandemia está proibido. Assim, 
não será permitida a desocupação 
por meio de ações protocoladas a 
partir de 20 de março até o dia 30 
de outubro.  

Segundo a proposta, no entan-
to, as liminares para desocupação 
de imóvel ainda são válidas em 
alguns casos, como: no término 
do prazo da locação para tempo-
rada; na morte do locatário sem 
deixar sucessor legítimo na loca-
ção; e diante da necessidade de se 
produzir “reparações urgentes no 
imóvel”, determinadas pelo poder 
público, que exijam a saída do lo-
catário. 

Em um contexto pandêmico, 
muitos tiveram a situação finan-
ceira agravada em meio ao isola-
mento social, reduções de salários 
e demissões. Pagar o aluguel, en-
tão, virou um duro obstáculo para 
quem precisa de um lugar para 

morar. Por outro lado, os proprietá-
rios que dependem do aluguel co-
mo única fonte de renda também 
enfrentam riscos – principalmente 
aqueles que fazem contratos de 
locação sem garantia, como fiador, 
caução ou seguro-fiança. 

A dor de cabeça é maior para 
os empreendedores, como é o caso 
da potiguar Maria dos Prazeres da 
Silva, de 50 anos. Ela produz quen-
tinhas para vender na Zona Norte 
de Natal e mora de aluguel desde 
2003. “Já em março, fiquei um tem-
po sem trabalhar por causa do me-

do do coronavírus. Voltei em abril, 
mas os pedidos diminuíram bas-
tante”, contou. Maria relatou tam-
bém que o marido está desempre-
gado desde o início da pandemia. 
Eles contam apenas com o auxílio 
emergencial de R$ 600 concedido 
pelo governo federal. “O dia a dia 
está difícil. Moramos só nós dois, 
mesmo assim o custo com alimen-
tação é alto. Só o aluguel da nossa 
casa é R$ 400”, diz.  

Ela revelou que quase foi 
despejada em duas ocasiões ao 
longo dos últimos dias. “Não 

conseguimos fazer acordo para a 
diminuição do valor do aluguel, 
por exemplo. Mas conseguimos 
segurar justamente com as enco-
mendas das marmitas, que volta-
ram a crescer. Acredito que porque 
as pessoas estão saindo mais para 
trabalhar”, avaliou. 

Ao tomar conhecimento so-
bre a nova regra, que impede os 
despejos, Maria comemorou: “È 
uma preocupação a menos, não é? 
Espero que o movimento melhore 
nos próximos meses para que eu 
consiga uma remuneração digna”.  

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), criado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), é 
conhecido como “inflação do alu-
guel” e é um importante indexador 
de contratos de locação. Utilizado 
para calcular reajustes do aluguel, 
o índice representa uma cesta que 
acompanha a evolução dos pre-
ços de bens e serviços.  Segundo 
a FGV, o IGP-M subiu 2,23% em 
julho de 2020, percentual superior 
ao apurado em junho, quando ha-
via apresentado taxa de 1,56%, em 
um período conturbado em meio 
à pandemia. Com este resultado, 
o índice acumula alta de 6,71% no 
ano e de 9,27% em 12 meses, afe-
tando diretamente os contratos de 
locação.

Maria dos Prazeres da Silva, de 50 anos: “É uma preocupação a menos, não é?”

DPE cobra da Prefeitura medidas para garantir aumento da oferta de ônibus

Defensoria ingressa com ação cobrando 
restabelecimento do transporte coletivo

Lei proíbe despejos por liminar durante a 
pandemia até o próximo dia 30 de outubro

EM NATAL

DOR DE CABEÇA EVITADA 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
COMARCA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU 

 
EDITAL DE CITAÇÃO (prazo 20 dias) Processo nº 0100101-89.2015.8.20.0130 

Requerente(s): Afonso Ferreira Severo              
Requerido(s): JAIME CAMARA DE ARAUJO e outros  
O(A) Doutor(a) Miriam Jácome de Carvalho Simões, Juíza de Direito da Vara Única, na forma da lei e no uso de suas 
atribuições, etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se processa por este 
Juízo e Secretaria Judiciária a Ação de Usucapião, Processo nº 0100101-89.2015.8.20.0130, em que figuram como 
Requerente: Afonso Ferreira Severo, e Requerido: JAIME CAMARA DE ARAUJO e outros, tendo sido determinado as 
CITAÇÕES, nos termos do artigo 232, inciso § II e IV, do CPC, dos RÉUS EM LUGAR INCERTO e os CONFINANTES E 
OS INTERESSADOS AUSENTES E DESCONHECIDOS e seus HERDEIROS E SUCESSORES, e de QUEM ESTIVER 
REGISTRADO O REFERIDO IMÓVEL da presente ação razão de se encontrarem em lugar incerto não sabido, para 
querendo, oferecerem resposta à súplica no prazo de 20(dias) dias, contra si formulada, sob pena de não sendo 
contestada a ação, se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 323, inciso IV, do CPC), 
possam ter efetivo e jurídico. O(s) imóvel(eis) objeto da presente ação trata(m)-se de um imóvel denominado "Chácara 
Quatro Irmãos" - localizado na Rua Josebias Costa Barreto, 2510, Pium de Cima, São José de Mipibu/RN , perfazendo 
uma área de 44.880m², limitando-se da seguinte maneira, ao Norte; com a Rua Projetada medindo 110,00 metros ; ao Sul, 
com a Estrada que liga a BR 101 à Ferrovia Natal/Recife medindo 110,00 metros; ao Leste, com a Rua Josebias Costa 
Barreto, medindo 480,00 metros, e, ao Oeste, com Raimundo Olinto com 480,00 metros . E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado no Diário da 
Justiça, do Estado do Rio Grande do Norte, em jornais de grande circulação e afixado no lugar de costume na forma da lei. 
Dado e passado, nesta Comarca de São José de Mipibu/RN, aos 14 de agosto de 2018 Eu, Maria Edivania da Silva, 
Auxiliar de secretaria, o digitei, e eu, , Leia Maria de Jesus da Silva, Chefe de Secretaria, subscrevo e assino. 

 
Miriam Jácome de Carvalho Simões 

Juíza de Direito 
2x7 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO):

A F. P. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.198.249/0002-60, torna público que 
está recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação – RLO com prazo de validade 
até 31/07/2026 para Parque de Vaquejadas “Porcino Park Center”, localizada na Av. Lauro 
Monte, n° 121, Abolição I, CEP: 59600-317 no município de Mossoró-RN.

Fabio Alcino Chaves da Costa
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS):

A CANAA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA, CNPJ: 26.766.286/0001-04, torna 
público que está recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS com prazo de validade até 29/06/2026 
para Armazenamento e revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Classe III, localizada na 
Rua Tiradentes , nº 214 – Alto da Conceição. CEP: 59600-317 no município de Mossoró-RN.

Leila Lívia Fernandes da Costa
Diretora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA SIPLIFICADA (RLS)

Hoga Construções Ltda, CNPJ 66.173.055/0001-01, torna público, que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - 
SEMUR a Renovação da Licença Simplificada para construção de um condomínio 
residencial com 03 torres totalizando 288 unidades, em um terreno com 10.886,40m2, 
localizado na Rua Odilon Braga 165, bairro de Boa Esperança, Parnamirim (RN).

NATHALLYA MACEDO / AGORA RN
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BATE-REBATE

>> Pouca gente sabe, mas a 
Globo já tinha todo um material 
pronto, envolvendo os seus 
principais artistas, para colocar 
no ar antes da Olimpíada – que foi 
adiada...

>> ... Não se sabe ainda se 
poderá ser reaproveitado. Parece 
que não...

>> ... Aliás, o prejuízo causado 
pelo cancelamento dos Jogos 
Olímpicos é incalculável...

>> ... E, na verdade, ainda há 
sérias dúvidas sobre 2021.      

>> Produção do “Triturando” 
também teve caso de Covid-19...

... Uma produtora foi 
afastada.

... Já em relação ao 
apresentador Gabriel Cartolano, 
foi apenas suspeita mesmo.

>> ... A grade da CNN Brasil 
nos finais de semana está em 
observação...

 ... O canal de notícias não 
consegue se destacar e isso tem 
preocupado o seu comando.

“Gênesis” terá capítulos 
cinematográfi cos na Record

A nova produção bíblica da Record, “Gênesis”, com estreia 
em 2021, está recebendo tratamento de cinema no seu processo 
de � nalização. Para os dez primeiros capítulos, considerados os 
mais intensos em função do próprio enredo – fases Céu (Adão 
e Eva e Caim e Abel), Torre de Babel e Noé e o Dilúvio -, serão 
necessários muitos efeitos especiais, característicos destas 
produções.

Já a partir do décimo primeiro episódio, “Gênesis” terá cara 
de novela mais tradicional, porém sem abrir mãos totalmente 
dos efeitos.

Como objetivo principal, retratar a criação bíblica da 
humanidade e grandes eventos, movimentando centenas 
de atores e pro� ssionais. Serão cerca de 150 capítulos, quase 
inteiramente escritos. A equipe de roteiristas pretende entregar 
o pacote no início de setembro.

Vale recordar que os trabalhos foram suspensos em março 
por causa da pandemia. A equipe, ainda assim, conseguiu 
realizar gravações no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná 
e parte no Marrocos antes do mundo quase parar.  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL
DIVULGAÇÃO

O TIME
Recentemente, a Record 

retomou as gravações de 
“Amor Sem Igual” nos estúdios 
do Rio, e prevê reiniciar 
as de “Gênesis” a partir de 
outubro. Dirigida pelos 
irmãos Miranda – Edgard 
e Leonardo, a trama reúne 
no elenco nomes como, Zé 
Carlos Machado, Carlo Porto, 
Francisca Queiroz, Juliana 
Boller, Oscar Magrini, Flávio 
Galvão, Antônia Morais, Caio 
Manhente, Eduardo Speroni, 
entre muitos outros.

PARAÍSO
“Gênesis” terá, sim, muitas 

inserções de computação. E 
promete chamar atenção nas 
primeiras cenas o “Jardim 
do Éden” com um “look de 
extrema beleza”, segundo 
a equipe da novela. Depois 
que Adão (Carlo Porto) e 
Eva (Juliana Boller) forem 
expulsos, o visual passará por 
mudanças.

C´est fi ni
A informação nos bastidores da Band é que os 

investimentos em programação só serão disparados na 
grade de 2021. Até lá, apenas estreias pontuais, como a de 
Mariana Godoy.  

A CAMINHO
Michel Teló está a caminho 

do hexa! Isso mesmo. Se na 
próxima temporada do “� e 
Voice Brasil”, o participante 
do seu time vencer o reality 
show, o cantor sertanejo 
levantará a “taça” pela sexta vez 
consecutiva.       

AQUECIMENTO
Marcos Mion já gravou 

chamadas para a próxima 
edição de “A Fazenda” e 
encarou bateria de fotos de 
divulgação.

Nos próximos dias, irá a 
Itapecerica-SP, locação do 
programa, realizar os primeiros 
ensaios técnicos.

NO GRUPO 
O chef Dalton Rangel, 

atualmente no “Aqui na Band”, 
também estará no novo programa 
de Mariana Godoy.

Ele tem participado 
normalmente das gravações de 
pilotos.

 AINDA NÃO
Fora da Globo, Marcius 

Melhem diz que ainda não tem 
nada fechado com ninguém.  
Pessoas próximas a ele, no 
entanto, apostam na sua ida para 
o streaming.  

DE QUALQUER FORMA
Internamente, fala-se que 

o “Fora de Hora”, criado por 
Melhem, não voltará para uma 
segunda temporada. Um novo 
projeto semanal deverá ser 
liderado por Marcelo Adnet, em 
alta no departamento de humor.  

REPRISE
“Mulheres Apaixonadas”, 

de Manuel Carlos, começa ser 
reprisada pelo Viva nesta segunda-
feira. A produção aborda  um tema 
que ainda hoje é preocupante: o 
caso da violência contra o idoso. 
Em recente entrevista ao Instituto 
de Longevidade Mongeral Aegon, 
Regiane Alves falou sobre a vilã 
Dóris, que praticava com os avós 
esse tipo de abuso. 

CARINHO DOS FÃS
“Jesus” segue em alta na 
Rede Telefe, da Argentina, e 
despertando a curiosidade dos 
vizinhos em relação ao elenco. 
Caso de Elisa Romero, atriz 
com formação teatral, que fez 
sua estreia em novelas nesta 
produção  da Record. Intérprete 
da vilã Temima, ela tem 
recebido muitas mensagens. 
Elisa, a princípio, faria apenas 
alguns capítulos. Só que a 
personagem agradou e foi em 
frente. 

VICTOR POLLAK

REPRODUÇÃO

Com o tema “Permita-se” o 
Festival Camomila 2020 es-
tá sendo realizado, desde o 

dia 15 de agosto, de forma virtual 
com uma extensa e signi� cativa 
programação, trazendo um pouco 
de alento neste tempo de tantas 
angústias e incertezas. Neste sá-
bado 22 o festival tem sequência 
com uma programação especial, 
contando com os três principais 
recursos de acessibilidade como 
janela de libras, legenda descritiva 
e audiodescrição, proporcionando 
uma inclusão ainda maior e permi-
tindo que a mensagem ecoe para os 
mais diversos públicos. A exibição 
está sendo no canal do YouTube.

Entre as atrações estão a Com-
panhia Gira Dança; meditação 
com Adriana Gurgel; aula de Yoga 
com  Vanessa Joda - do Yoga Para 
Todos (SP);  vivência de criação 
e contação de histórias com Ro-
drigo Bico; além de uma palestra 
especial com a Monja Zentchu 
(discípula da Monja Coen), com o 
tema “Estaremos prontos quando 
as portas se abrirem?” .

Outro ponte forte será o show 
da cantora Clara Pinheiro, no do-
mingo 22, que faz parte do projeto 

Pólen - iniciativa da Guria Produ-
tora de unir uma equipe formada 
por mulheres para produzir um 
conteúdo em meio à pandemia. 
Clara escolheu as pro� ssionais 
Sylara Silverio, � amise Cer-
queira para acompanhá-la nesse 
projeto que conta com 4 músicas 

que relembrassem a trajetória da 
artista e a conexão com a música 
enquanto autoconhecimento. A 
direção geral da ação é de Camila 
Pedrassoli e Juliana Furtado, com 
produção de Babi Baracho e Carol 
Carvalho. A coordenação de aces-
sibilidade é de Maryland Brito e a 

� nalização do áudio � cou a cargo 
de Eduardo Pinheiro dos Estúdios 
Megafone. 

Clara falou da felicidade de 
participar do festival: “Eu me sinto 
muito feliz de participar porque 
eu acho que o mundo precisa de 
iniciativas como essa, precisa de 

ações onde a gente possa discutir, 
conversar e colocar em prática o 
autocuidado, autoconhecimento, 
tranquilidade e harmonia. A gente 
vive em um mundo onde existe 
muita competição, onde a gente 
tende a enxergar mais as coisas do 
mundo do que a nós mesmos. Os 
nossos olhos estão voltados em ge-
ral para fora, e o festival vem com 
essa pegada de se enxergar, se au-
toconhecer, de se tranquilizar e eu 
me sinto muito feliz de fazer parte 
disso. No show irei apresentar 
canções do meu próximo trabalho 
“Volte e Pegue” e eu abro o show 
com uma canção que é uma can-
tiga do candomblé que roga ben-
çãos para que os dias sejam mais 
tranquilos e que a gente consiga 
atingir a felicidade. O “Volte e Pe-
gue” é o resultado de um processo 
muito intenso meu, de empodera-
mento, enquanto mulher preta, e o 
disco é o resultado desse processo 
de 3 anos.”

O Festival Camomila conta 
com o patrocínio da Unimed Natal 
e Prefeitura da cidade, através da 
lei de incentivo Djalma Maranhão, 
além de realização da Guria Pro-
dutora.

FESTIVAL CAMOMILA 
TEM SHOW DE CLARA PINHEIRO
VIRTUAL  | A programação 
online deste fim de semana 
promete música potiguar, 
além de uma palestra com a 
Monja Zentchu

Cantora Clara Pinheiro apresenta show “Volte e Pegue” neste domingo 22 durante a programação do Festival Camomila 

SÁBADO – 22/08
8h40

Abertura com Cia Gira Dança
9h

Meditação com Adriana Gurgel
9h30

Aula de Yoga: “Yoga Para Todos / 
Yoga Gorda” com Vanessa Joda

15h
Vivência: “Vivência de Criação 
e Contação de Histórias” com 

Rodrigo Bico
16h

Palestra: “Estaremos prontos 
quando as portas se abrirem?” 

com a Monja Zentchu
17h

Musical com Clara Pinheiro 
“estreia ao vivo”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Veja a programação do Festival 
Camomila
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A diretoria do ABC de� niu os 
últimos detalhes da nego-
ciação e o� cializou nesta 

sexta-feira 21 a contratação do ata-
cante Hiago de Oliveira Ramiro, de 
28 anos, que estava na Inter de Li-
meira (SP). O novo contratado não 
vai estrear neste sábado 22 contra o 
Potiguar, em Mossoró, em partida 
atrasada da 4º rodada do Campeo-
nato Estadual.

No entanto, o jogador já iniciou 
os treinamentos no clube potiguar 

desde a semana passada. Ele che-
ga por empréstimo junto ao PRS 
(RS) e fechou contrato até dezem-
bro de 2020. “Estou chegando para 
poder dar o melhor de mim, para 
ajudar o ABC a buscar os objetivos 
do ano. A torcida pode esperar um 
cara muito comprometido e dedi-
cado, e estou aqui para poder fazer 
história nesse clube e contribuir 
muito”, disse.

O atacante tem passagens por 
clubes como Juventude, Londrina, 

Sergipe, Fortaleza, CSA e Botafo-
go-PB, além de ter atuado no Kal-
mar FF, da Suécia, em 2018.

Enquanto Hiago chega, o téc-
nico Francisco Diá tem uma baixa 
importante para a sequência da 
temporada. O volante Felipe Ma-
noel, titular do ABC, recebeu uma 
proposta do XV de Piracicaba, con-
versou com a diretoria e acertou a 
rescisão contratual nesta sexta-feira.

“Estou saindo triste, pois foi 
um clube em que aprendi a gostar. 

Vou � car na torcida para que o 
ABC conquiste os objetivos traça-
dos e espero um dia poder voltar 
ao clube”, expressou o volante.

Felipe Manoel fez 20 jogos 
o� ciais com a camisa abecedista 
e marcou um gol no amistoso con-
tra o Botafogo.

A partida deste sábado é mui-
to importante para o alvinegro. 
América e ABC brigam ponto a 
ponto para terminar à frente da 
fase classi� catória da Copa RN por 

um motivo: o time mais bem clas-
si� cado nesta fase, joga por um 
empate na � nal do turno.

Durante o treinamento desta 
sexta-feira, Diá separou os times e 
comandou um treinamento tático 
de posicionamento defensivo e 
ofensivo. No � nal, alguns jogadores 
complementaram a atividade com 
um treino de � nalização através de 
cobranças de falta e penalidades.

A novidade foi a presença do 
lateral-esquerdo Bruninho, que 

já treinou normalmente com o 
grupo. O meia Kaká e o atacante 
Wallyson seguem intensi� cando 
os trabalhos físicos e treinaram em 
separado com o preparador físico 
Vitor Barros.

Após o confronto com o Po-
tiguar, restará ao ABC o duelo 
contra o América. A partida acon-
teceria no sábado 29, no Estádio 
Frasqueirão, mas foi adiado para 
a segunda-feira 31, às 20h30, no 
mesmo local.

ABC TEM 
NOVO NOME 
PARA O ATAQUE 

O Sevilla con� rmou nesta 
sexta-feira sua soberania 
na Liga Europa. Em sua 

sexta � nal, levantou mais uma 
vez o troféu, ao derrotar a Inter de 
Milão, de virada, por 3 a 2, em jogo 
disputado na cidade alemã de Co-
lônia. O time espanhol chegou ao 
hexacampeonato graças ao gol do 
zagueiro brasileiro Diego Carlos, 
que anotou uma bela bicicleta no 
segundo tempo.

A movimentada � nal também 
teve como destaque o holandês 
Luuk de Jong, autor dos outros 
dois gols da equipe espanhola. 
Lukaku e Godín balançaram as re-
des pela Inter. A � nal foi marcada 
por tempos distintos. O primeiro, 
disputado em ritmo acelerado, 
contou com quatro gols. O segun-
do tempo, mais cadenciado, teve 
apenas um. Curiosamente, quatro 
dos cinco gols da partida saíram 
de lances de bola parada.

O triunfo levou o Sevilla ao 
hexacampeonato do torneio que 
está abaixo somente da Liga dos 
Campeões na Europa. A equipe 
espanhola já havia levantado o 
troféu da Liga Europa (antiga 
Copa da Uefa) nas temporadas 
2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15 
e 2015-16.

Inter e Sevilla não decepcio-
naram no primeiro tempo da de-
cisão. Os dois times � zeram um 
duelo movimentado, com boas 
chances para ambos os lados e 
quatro gols. Logo aos dois minu-
tos, a Inter de Milão abriu o placar 
em uma jogada típica do seu fute-
bol atual. Na base da velocidade, 

iniciou contra-ataque, que alcan-
çou rapidamente Lukaku. O belga 
ganhou a disputa com o marcador 
na corrida, entrou na área e foi 
derrubado: pênalti.

Ele mesmo cobrou e man-
dou no canto direito e rasteiro do 
goleiro Bounou. Foi o sétimo gol 
de Lukaku na Liga Europa, atrás 
apenas de Bruno Fernandes (8), do 
Manchester United, na artilharia.

O Sevilla não se abalou com o 
gol precoce e foi para cima. Aos 11, 
Navas cruzou da direita e De Jong 
se antecipou à marcação para ca-
becear � rme, sem dar chances ao 
goleiro Handanovic. Aos poucos, 
o time espanhol passou a se impor 
em jogo e exibia ligeira superiori-
dade. Tinha maior posse de bola, 

criava mais e também assustava 
mais no ataque. Do outro lado, a 
Inter aguardava o momento certo 
para partir em contra-ataque.

O maior volume de jogo do Se-
villa trouxe consequências aos 32. 
Banega cobrou falta na área e mais 
uma vez De Jong cavou seu espaço 
na área, mais distante dos marca-
dores, e cabeceou para as redes, 
encobrindo Handanovic.

A Inter respondeu apenas três 
minutos depois e também em 
lance de bola parada. Aos 35, após 
cobrança de falta na área, Godín 
escorou de cabeça para empatar. 
O Sevilla quase deu o troco ainda 
no primeiro tempo. Aos 46, Ocam-
pos cabeceou com perigo e a bola 
chegou a pegar no travessão.

O segundo tempo em Colônia 
foi de menos emoções. Os dois 
times passaram a adotar postura 
mais cautelosa, concentrando o 
jogo no meio-campo. O Sevilla, 
mais paciente, era mais lento para 
buscar suas chances. Mas era mais 
efetivo. Aos 29, chegou ao terceiro 
gol e à virada em mais um lance 
de bola parada. Após cobrança de 
falta na área, o zagueiro brasileiro 
Diego Carlos acertou uma ines-
perada bicicleta e surpreendeu a 
zaga e o goleiro da Inter.

Mais sólido em todos os se-
tores, o time comandado pelo 
técnico Julen Lopetegui soube ad-
ministrar a pequena vantagem no 
placar, sem sofrer maiores sustos 
nos minutos � nais da decisão.

Time espanhol chegou ao hexacampeonato do torneio graças ao gol do zagueiro brasileiro Diego Carlos (foto)

Com gol brasileiro, Sevilla bate Inter de 
Milão e fatura Liga Europa pela 6ª vez

SOBERANIA

GETTY IMAGES

De forma o� cial, nesta sex-
ta-feira 21, Alexandre Pato 
não é mais jogador do 

São Paulo. A rescisão do contrato 
do atacante com o clube do Mo-
rumbi foi publicada no Boletim 
Informativo Diário (BID) da CBF. 
A decisão foi tomada na última 
quarta-feira

“Hoje se encerra mais um 
ciclo importante da minha carrei-
ra. Gostaria de agradecer ao São 
Paulo e toda torcida pelo apoio 
e con� ança nesses 17 meses de 
trabalho, com muita dedicação, 
entrega e pro� ssionalismo”, escre-
veu Pato nas redes sociais, junta-
mente com um vídeo de lances de 
jogos e sua apresentação.

Na quinta-feira, segundo o 
técnico Fernando Diniz e o exe-
cutivo de futebol Raí, o desejo 
de rescindir seu contrato com o 
São Paulo foi uma iniciativa do 
jogador, que tinha compromisso 

assinado até 2022.
Pato deixa o São Paulo sem 

ter nenhuma pendência na parte 
� nanceira. Os valores que deixa-
ram se ser pagos durante o perío-
do de pandemia serão acertados 
pelo clube de forma parcelada.

Com a saída de Pato, o São 
Paulo vai deixar de gastar cerca de 
R$ 35 milhões, montante calcula-
do caso o atleta permanecesse até 
o � nal de seu contrato.

O relacionamento de Pato 
com o técnico Fernando Diniz 
� cou complicada, após a elimina-
ção do time nas quartas de � nal 
do Campeonato Paulista para o 
Mirassol, no Morumbi, com der-
rota por 3 a 2. A partir daí, o atleta 
não foi mais usado pelo treinador 
e o clima � cou pesado.

Perto de completar 31 anos, 
no dia 2 de setembro, Pato deverá 
ter como futuro o time do Interna-
cional, onde iniciou a carreira

Perto de completar 31 anos, Pato deverá ter como futuro o time do Internacional

Pato deixa São Paulo 
e deve acertar com 
o Internacional

INTERRUPÇÃO 
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FUTEBOL | Diretoria do ABC oficializou a 
contratação do atacante Hiago de Oliveira Ramiro, 
de 28 anos, que estava na Inter de Limeira (SP). 
Alvinegro enfrenta o Potiguar neste sábado


