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SÓ ACABA QUANDO TERMINA

IMPACTOS DA PANDEMIA. 8 E 9 | 
Dados da Associação Brasileira 
de Promotores de Eventos 
apontam que 59% dos eventos 

programados para 2020 já 
foram cancelados ou adiados. 
Quase todas as empresas (92%) 
informam que sentem impactos 

no bolso e amargam prejuízos. 
Sem previsão de retorno às 
atividades, trabalhadores da 
cultura não receberam até agora 

a ajuda emergencial do governo.
No Rio Grande do Norte, artistas 
como o cantor e tecladista Zezo 
pedem volta dos shows com 

público, com respeito às regras 
sanitárias e protocolo rígido 
para evitar o contágio pelo novo 
coronavírus.

Sem data para voltar às atividades, 
setor cultural contabiliza prejuízos

GLOBO FC / REPRODUÇÃO

Liquida Natal começa
esta semana e vai aceitar 
notas de compras feitas 
pela internet

Amanda Gurgel critica 
Styvenson e diz que senador 
é “chefe da banda podre” 
da política potiguar

Nove candidatas a vacina 
contra Covid-19 estão
na fase final de testes, 
sendo duas em Natal

ECONOMIA. 11 | Serão 10 dias de 
campanha. Para atender à nova 
realidade, a ação será híbrida, com 
vendas em lojas físicas e virtuais. Troca 
de pontos será pelo Nota Potiguar (foto)

CRÍTICA. 4 | Ex-vereadora de Natal usou 
redes sociais neste fim de semana para 
criticar o senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) pelo uso do slogan “Peia 
na corrupção”

PANDEMIA. 12 | Uma das quatro 
chinesas pode ficar pronta para o 
público em novembro, disse a chefe de 
biossegurança do Centro de Controle de 
Doenças e Prevenção do país

“Nosso mandato é
livre e independente”, 
diz vereadora Ana Paula

Mourão rebate críticas 
sobre queimadas e diz 
que Brasil preserva

Fátima lança nesta 
segunda plano de 
retomada econômica

ENTREVISTA. 2 | Vereadora avalia 
atuação parlamentar, destaca os 
projetos mais importantes do seu 
mandato e projeta eleições 2020

MEIO AMBIENTE. 6 | Vice-presidente 
disse que governo atual “não 
compactua com ilegalidades” e 
manterá esforços para aplicar punições

EMPREGO. 3 | Governadora do 
RN vai anunciar medidas fiscais 
para estimular contratações na 
reabertura das atividades

VERÔNICA MACEDO / CMN BRUNO BATISTA / VPR

GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO REPRODUÇÃO

PERFIL. 13 | Com gol da vitória marcado aos 50 minutos do segundo tempo, Globo venceu o Atlético de Cajazeiras neste domingo fora de casa e foi o único 
potiguar a começar a Série D do Campeonato Brasileiro somando três pontos. ABC, América e Potiguar de Mossoró empataram na 1ª rodada
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Programa de Prevenção ao Abuso 
Sexual no transporte coletivo de 
Natal. É uma lei que visa atender 
às frequentes reclamações por 
parte das mulheres que utilizam o 
serviço de ônibus em nossa cidade. 
Nosso intuito, quando apresenta-
mos o projeto na Câmara, foi o de 
prevenir o abuso sexual e violência 
nos transportes. Além das matérias 
destacadas, ainda temos outros 
projetos de lei sobre a temática em 
tramitação na Câmara.

AGORA RN - Quais projetos de 
ação social têm apoio do seu man-
dato?

ANA PAULA - Antes de assu-
mir o mandato, estive à frente dos 
cursos gratuitos de inclusão digital 
e preparatório para o Enem, idea-
lizados pelo ex-vereador Júlio Pro-
tásio. É um projeto que vem sendo 
ofertado há 19 anos em Natal. Na 
condição de coordenadora dos 
projetos, reconheci a importância 
de continuar oferecendo essas 
oportunidades à população mais 
carente de Natal. Conheci jovens 
e adultos que não possuíam qual-
quer condição � nanceira para cus-
tear a sua quali� cação para prosse-
guimento dos estudos ou inclusão 
no mercado de trabalho. Assumi, 
com eles, durante reuniões e visitas 
de campanha, o compromisso de 
manter a oferta dos cursos em nos-
so mandato.

Realizei também, neste man-
dato, a capacitação e quali� cação 
de mulheres em 11 clubes de mães 
distribuídos em toda Natal, ofer-
tando cursos de artesanato, pintu-
ra e ofícios de tortas e salgados.

Na área de esportes, mantive 

aulas de zumba e ginástica nas 
zonas Sul e Norte de Natal, além de 
apoiar a escolinha de futebol para 
crianças carentes no Jiqui e Dix-
-Sept Rosado.

AGORA RN - Qual sua perspec-
tiva sobre a participação feminina 
na próxima legislatura?

ANA PAULA - Apesar da 
desigualdade histórica, a minha 
perspectiva é a melhor possível 
para 2021. Tenho observado que, 
a cada eleição, as mulheres estão 
mais participativas e atentas aos 
assuntos relacionados à política 
e, por conseguinte, também estão 
mais dispostas a ingressarem na 
vida pública e, assim, poderem 
contribuir como sua valiosa e efe-
tiva participação, principalmente, 
nas Casas Legislativas. É isso que 
anseio.

AGORA RN - Por que a senhora 
votou contra a Reforma da Previ-
dência Municipal?

ANA PAULA - Nossa atuação 
na Câmara é livre e independente. 
Com relação à Reforma da Previ-
dência Municipal, discordamos 
porque a proposta do prefeito Ál-
varo Dias foi a de taxar igualmente 
todos os servidores, sem levar em 
conta as diferenças salariais, pena-
lizando quem ganha menos. A nos-
sa proposta foi de manter em 11% a 
alíquota de desconto na previdên-
cia para os servidores que ganham 
um salário mínimo, pois, como im-
pôs o prefeito, os servidores seriam 
prejudicados. Por essa razão,  nossa 
posição foi contrária.

AGORA RN - Qual a sua opinião 

Finalizando o primeiro man-
dato na Câmara Municipal 
de Natal, a vereadora Ana 

Paula Araújo (PL) se prepara para 
disputar a reeleição no pleito do 
próximo dia 15 de novembro. Junto 
aos eleitores, vai defender a ma-
nutenção de um mandato “livre e 
independente”, que tem feito opo-
sição ao prefeito Álvaro Dias.

Essa independência, avalia a 
parlamentar, permitiu a ela votar 
contra projetos que, em sua ava-
liação, penalizavam a população, 
como a Reforma da Previdência e 
o aumento no valor das passagens 
do transporte público municipal, e 
a favor das matérias que bene� cia-
vam o natalense.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Ana Paula resume os quatro anos 
da sua atividade parlamentar, ava-
lia a gestão do prefeito Álvaro Dias, 
e projeta as eleições deste ano, 
incluindo a participação feminina.

Con� ra:

AGORA RN - O combate à vio-
lência contra mulher é uma das 
suas bandeiras. Quais propostas o 
seu mandato apresentou?

ANA PAULA ARAÚJO - Sim, 
é uma das principais lutas. Nosso 
mandato é o autor da Lei Munici-
pal 6.775/18, que instituiu em Natal 
a Semana Municipal da Conscien-
tização para Combater o Feminicí-
dio e outros tipos de violência do-
méstica. Sabemos que os índices 
de feminicídio vêm crescendo não 
só em Natal, mas em todo Brasil. A 
lei prevê ações entre 25 de novem-
bro e 10 de dezembro, como parte 
da mobilização mundial “16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres”. Com essa lei, 
� ca garantido que o município 
deve desenvolver ações que visam 
garantir a conscientização dos di-
reitos humanos das mulheres, no 
sentido de diminuir atos de negli-
gência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Também de autoria do nosso 
mandato, destaco a Lei Promul-
gada 563/18, que estabelece o 

“Nosso mandato é livre e 
independente”, diz Ana Paula

sobre a gestão do prefeito Álvaro 
Dias?

ANA PAULA - Vejo que ainda 
falta muito para Natal avançar. É 
preciso que o prefeito da nossa 
capital observe os bairros mais ca-
rentes que ainda sofrem com a fal-
ta de pavimentação, com a falta de 
vagas nas creches. A Prefeitura faz 
sorteios das vagas, e muitas crian-
ças � cam de fora. Faltam médicos 
e remédios nas unidades de saúde, 
assim como programas de quali� -
cação pro� ssional e de parcerias 
para geração de emprego. Portan-
to, na minha visão, o prefeito de 
Natal não trouxe qualquer inova-
ção, em sua gestão, para a cidade. 
É um governo de perseguição polí-
tica. Não é um gestor público que a 
cidade merece.

Nosso mandato, como sem-
pre gosto de ressaltar, é livre e 
independente, justamente para 
podermos analisar, com criteriosa 
isenção, e poder se posicionar de 
maneira � rme contra os projetos 
que penalizam os natalenses e fa-
voravelmente àqueles que irão be-
ne� ciar o cidadão. Há bem pouco 
tempo nos posicionamos contra o 
aumento das passagens de ônibus, 
em um momento de adversidade 
por que passa a população e, tam-
bém, registramos o nosso descon-
tentamento contra a diminuição 
das linhas de ônibus imposta pela 
prefeitura aos usuários de trans-
porte público.

AGORA RN - O PL fechou ques-
tão para apoiar Álvaro Dias nas 
eleições 2020 ou vai ter divisão?

ANA PAULA - Apesar de o PL 
ter decidido por 6 votos a 3 por 
fechar o apoio ao prefeito, a con-
venção decidiu, por expressiva 
maioria, que os pré-candidatos do 
PL terão liberdade de apoiar o can-
didato com quem possuam maior 
a� nidade ideológica.

Pessoalmente, a posição que 
eu entendo ser a mais correta e 
centrada para o PL seria não ter 
apoiado nenhum candidato ma-
joritário e ter saído apenas com 
a chapa própria para vereador. 
Essa posição evitaria as divisões 
internas. Gostaria de esclarecer 
também que, quando eu me � liei 
ao PL, eu já era oposição ao prefeito 
Álvaro Dias. Isso foi externado ao 
presidente estadual do PL, João 
Maia. Até entendo que o Partido 

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

ENTREVISTA | Vereadora Ana Paula Araújo (PL) avalia atuação 
parlamentar, destaca os projetos mais importantes do seu 
mandato e projeta as eleições municipais de 2020, que serão 
atípicas em função da pandemia do novo coronavírus

Liberal mudou de posição e aderiu 
ao prefeito, mas eu vou manter a 
minha coerência, continuarei a ser 
oposição, com independência. Não 
vou aceitar fazer parte do governo 
do atual prefeito.

AGORA RN - Qual a sua opinião 
sobre as eleições e o quadro eleito-
ral de Natal?

ANA PAULA - Essa eleição, 
assim como tudo que aconteceu 
ao longo deste ano no mundo, está 
sendo extremamente atípica. É na-
tural que nós políticos brasileiros já 
integramos aquele espírito saudá-
vel de aproximação. Gostamos de 
sentir o calor do povo, realizar co-
mícios, até porque quem não gosta 
de caminhar ao lado da população 
não carrega o espírito público ne-
cessário para uma carreira política. 
E, em função dessa pandemia que 
se instalou no mundo, todos os seg-
mentos saíram prejudicados. Na 
política, não poderia ser diferente. 
Ficamos com pouco tempo para 
expor os nossos projetos e � camos 
mais distantes dos principais en-
volvidos, a população.

Acredito que frases de efei-
to não fazem mais a cabeça do 
eleitorado. As pessoas estão mais 
atentas. Elas não aceitam mais os 
projetos faraônicos que não saem 
do papel. Temos bons nomes que 
estão pleiteando uma oportunida-
de na Câmara Legislativa.  Tenho 
certeza de que aqueles que têm 
serviços prestados serão reconhe-
cidos pelos eleitores.

Já o quadro eleitoral para pre-
feito, com 14 nomes, vai permitir 
o debate de ideias e de propostas 
para uma Natal melhor.

AGORA RN - Quais as principais 
leis aprovadas pelo seu mandato?

ANA PAULA - Todas as leis 
que apresentamos foram debati-
das com pro� ssionais da área para 
validação da matéria. E algumas 
outras surgiram de reuniões nos 
bairros. Todas as propostas que 
levamos à votação no plenário são 
relevantes para algum setor, mas 
vou destacar algumas:

1. A Lei Municipal 6.775/18, 
que institui no Município do Natal 
a Semana Municipal da Conscien-
tização para Combater o Femini-
cídio e outros tipos de violência 
contra a mulher;

2. A Lei 6781/18, pela qual as 
empresas recebem o título de “Em-
presa Amiga da Cultura” por terem 
contribuído efetivamente para o 
desenvolvimento cultural no mu-
nicípio de Natal;

3. No campo da saúde, a Lei 
6.956/19, que permite a visita de 
animais a pacientes internados em 
hospitais de Natal;

4. E a Resolução 0461/2019 que 
trata da realização da Campanha 
de Conscientização e Prevenção 
do Câncer de Mama “Doe Amor”.
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MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

Um dos pilares de campanha 
do presidente Jair Bolsonaro, 
a reforma administrativa será, 

segundo o ministro Jorge Oliveira, da 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República, ferramenta crucial na mo-
dernização das relações contratuais 
de ingresso e progressão no serviço 
público - atualmente engessadas por 
legislações restritivas.

Entrevistado deste domingo 20 
do programa Brasil em Pauta, da TV 
Brasil, da EBC, o ministro relatou que 
acredita que a reforma administrativa 
terá uma evolução similar à Reforma 
da Previdência, e acontecerá em ob-
servação às exigências da sociedade e 
às possibilidades políticas do Congres-
so Nacional - com quem, disse, o go-
verno tem mantido constante diálogo.

“Procuramos uma forma de dar 
ao Estado brasileiro a possibilidade de 
se modernizar, de ter novas formas de 
contratação, de ter uma forma de in-
gresso no serviço público para atender 
demandas sazonais. São mecanismos 
muito difíceis na legislação vigente”, 
comentou.

Sobre possíveis receios de funcio-
nários que já estão inseridos no atual 
sistema, o ministro afirmou que há uma 
diretriz do presidente Bolsonaro sobre 
o caso que guiará o debate: “não vamos 

mexer com que já está dentro, mas va-
mos flexibilizar para quem vai entrar.”

Ele disse ainda que há uma preo-
cupação legítima com as pessoas que 
optaram por dedicar a vida ao fun-
cionalismo público, que consiste em 

servir a sociedade através do trabalho 
no governo. “As pessoas não são peças, 
elas têm importância. Temos que valo-
rizá-las, respeitá-las, tratá-las de forma 
digna. Sobretudo porque só chegamos 
aqui por causa daqueles que nos ante-

cederam”, observou.
Oliveira afirmou ainda que acredita 

que o Congresso aperfeiçoará os termos 
da reforma administrativa, assim como 
foi feito com a reforma da Previdência, 
e que haverá consenso político baseado 
no momento em que vivemos.

“A população compreendeu a im-
portância da reforma da Previdência. 
A mesma coisa ocorrerá com a refor-
ma administrativa. A população pre-
cisa de um melhor serviço prestado, 
dando possibilidade para que o Estado 
brasileiro possa valorizar esses servi-
ços sem onerar demais”, observou.

“Temos um Estado muito pesa-
do, muito obeso, muito inchado. A 
população irá compreender melhor o 
escopo da proposta e temos a expecta-
tiva de aprovar um modelo melhor de 
ingresso no serviço público”, concluiu.

Segundo Oliveira, o presidente Jair 
Bolsonaro assumiu o mandato dispos-
to a mostrar uma nova proposta de 
governar, que gerou reflexão entre os 
poderes. “Houve um processo natural 
de adaptação. O presidente manteve 
a posição nas propostas em que ele ti-
nha se comprometido. As divergências 
são naturais. O presidente respeita 
a Constituição. A harmonia entre os 
poderes é fundamental para a demo-
cracia”, finalizou.

Ministro defende reforma: 
“Temos um estado inchado”
ADMINISTRATIVA  | Ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, disse que acredita que a reforma administrativa terá uma evolução similar
à Reforma da Previdência, e acontecerá em observação às exigências da sociedade e às possibilidades políticas do Congresso Nacional

Ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, defende aprovação da reforma administrativa

CÁLCULO NA BEXIGA

Em uma semana que pro-
mete ser intensa em Brasília, o 
presidente Jair Bolsonaro será 
submetido a um procedimento 
cirúrgico para a retirada de um 
cálculo na bexiga na próxima 
sexta-feira 25, em São Paulo. O 
presidente está com o cálculo 
vesical há cinco anos.

Nesta semana, Bolsonaro 
participará da Assembleia Na-
cional da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), por meio 
de um vídeo gravado nesta se-
mana. Ainda está prevista uma 
viagem a Resende (RJ).

Também nesta semana, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) poderá decidir sobre 
como será o depoimento do 
presidente no inquérito que 
investiga uma suposta interfe-
rência na Polícia Federal.

BOLSONARO 
SERÁ SUBMETIDO 
A CIRURGIA NA 
PRÓXIMA SEXTA MARCELO FONSECA / ESTADÃO

O governador do Piauí, Wellin-
gton Dias, enviou uma carta 
neste domingo 20 a colegas do 

Fórum dos Governadores sugerindo a 
criação de um plano para a economia.

Liderança informal dos governado-
res do Nordeste, Wellington disse estar 
preocupado com os efeitos da retirada 
dos estímulos públicos, como a redu-
ção do auxílio emergencial à metade, o 
fim dos repasses extraordinários para 
estados e municípios e dos incentivos 
para evitar demissões no setor privado.

Segundo ele, há risco de uma onda 
de queda do consumo, gerando “de-
missão generalizada” e pobreza.

“À exceção de alguns setores como 
alimentos e exportação, teremos forte 
queda na economia e varejo com efei-
tos já a partir de outubro, piorando até 
início do próximo ano”, analisa.

O governador quer reunir líderes 
de estados e prefeitos, além de secretá-
rios estaduais de fazenda, para analisar 
o cenário das receitas estaduais e mu-

nicipais até o fim do ano. E defende um 
“impulso do setor público”.

“Não defendendo que a União 
sustente Estados e municípios por 
tempo indeterminado, mas devemos 

ter um plano de medidas anticíclicas 
permanente, que ajude e encoraje o 
setor privado a manter e ampliar os 
investimentos existentes”, afirma ele 
na carta. “Outros países estão fazendo 
isto, vejam situação da Índia, não tem 
outro caminho”.

LANÇAMENTO
No Rio Grande do Norte, a gover-

nadora Fátima Bezerra deve anunciar 
nesta segunda-feira 21 um pacote de 
medidas fiscais para apoiar a recupe-
ração de empregos perdidos durante a 
pandemia do novo coronavírus.

O pacote de estímulo ao emprego 
que o governo estadual vai anunciar 
é uma extensão do programa “RN+ 
Competitivo”, que reúne várias inicia-
tivas para estimular a retomada do 
crescimento econômico do Estado, 
entre elas o novo Proadi, rebatizado 
de Proedi – Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do Rio 
Grande do Norte.

Governador do Piauí, Wellington Dias

Governador do Piauí defende plano 
de retomada; Fátima lança um hoje

ECONOMIA
ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

O vereador do Rio de Janeiro 
Carlos Bolsonaro (Republica-
nos), filho do presidente Jair Bol-
sonaro, atacou nas suas redes 
sociais, com expressões de baixo 
calão, a divulgação do seu depoi-
mento à Polícia Federal, no âm-
bito do inquérito que investiga os 
atos antidemocráticos.

O jornal Folha de S. Paulo 
revelou na quinta-feira 17 o de-
poimento de Carlos, prestado 
na Superintendência da Polícia 
Federal no Rio de Janeiro.

“Atos antidemocráticos são 
meus ovos na goela de quem 
inventou isso! Milhares vão às 
ruas espontaneamente e devi-
do à meia dúzia esculhambam 
toda a democracia. Tentam 
qualificar a vontade popular 
como algo temerário”, escreveu 
Carlos, neste domingo 20.

“SÃO MEUS OVOS 
NA GOELA”, DIZ 
CARLOS SOBRE 
DEPOIMENTOS

DESIGUALDADE

O primeiro trimestre da 
pandemia de Covid-19, declara-
da oficialmente em 11 de março, 
ocasionou uma perda média de 
20,1% na renda dos brasileiros, 
baixando o valor de R$ 1.118 
para R$ 893 mensais. No cálculo, 
consideram-se mercados formal 
e informal e também a parcela 
de trabalhadores sem emprego.

No período, o coeficiente 
de Gini, usado para mensurar o 
nível de desigualdade social, au-
mentou 2,82%. Os apontamentos 
constam da pesquisa “Efeitos da 
pandemia sobre o mercado de 
trabalho brasileiro”, coordenada 
pelo economista Marcelo Neri, da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Conforme demonstra o 
estudo, observa-se que tanto a 
queda média na renda como o ín-
dice Gini atingiram nível recorde 
quando analisadas variações da 
série histórica, iniciada em 2012. 
Enquanto os mais pobres viram 
a renda encolher 27,9% - de R$ 
199 para R$ 144 -, o impacto foi 
de 17,5% - de R$ 5.428 para 4.476 
-, entre os 10% mais ricos do País.

Os pesquisadores atribuem 
a queda de mais de um quarto 
da renda à redução da jornada 
de trabalho, que foi de 14,34% na 
média nacional, e a outros fato-
res, como a própria diminuição 
na oferta de vagas. A taxa de ocu-
pação também caiu 9,9%.

ESTUDO APONTA 
QUE PANDEMIA 
PROVOCOU QUEDA 
DE RENDA DE 20%



A ex-vereadora de Natal Amanda 
Gurgel usou as redes sociais nes-
te � m de semana para criticar o 

senador Styvenson Valentim (Podemos-
-RN) pelo uso do slogan “Peia na corrup-
ção”. Na avaliação da professora, Styven-
son é o chefe do que ela classi� ca como 
“banda podre” da política potiguar.

Nos últimos dias, o senador tem 
percorrido municípios do Rio Grande 
do Norte para apresentar candidatos a 
prefeito e a vereador do Podemos. Ele 
tem exibido nas cidades um bastão com 
a inscrição “Peia na corrupção”. Segun-
do Styvenson, o uso do instrumento 
tem sentido apenas simbólico, e não de 
incitação à violência.

Na semana passada, Styvenson 
publicou uma foto nas redes sociais 
segurando o bastão. Na legenda, disse 
não tolerar corrupção. “Você  que não 
suporta ser roubado repassa, divulga e 
espalha a #peianacorrupç ã o. Combate-
remos juntos essa doenç a. Ser virtuoso 
nesse país motivo de orgulho ou vergo-
nha?”, destacou.

Para Amanda Gurgel, a imagem é 

uma “aula de atuação midiática para 
as massas”. “Em apenas uma imagem: 
apologia à violência; desprezo pelas 
pessoas oprimidas; captação de votos a 
partir do apelo sexual; pro� ciência ele-
mentar em língua portuguesa; o retrato 
perfeito da situação política do País; 
uma aula de atuação midiática para as 

massas”, opinou. A ex-vereadora, que foi 
a segunda mais votada nas últimas elei-
ções, mas que não foi reeleita devido ao 
quociente eleitoral, resumiu a situação 
como “tristeza”. “O RN tem uma banda 
podre da qual eu me envergonho pro-
fundamente, e Styvenson Valentim eh 
(sic) o chefe dela”, � nalizou.

APÓS 2020, PT PODE ATÉ VIRAR
“COADJUVANTE DO PSOL E PCDOB”

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DEVE
PAGAR R$ 250 SOMENTE EM 2022

redacaoch@gmail.com
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MELHOR CALAR
Rodrigo Maia disse que a 

visita de Mike Pompeo (EUA) 
“afronta nossas tradições”. Como 
se fosse inaceitável a visita do 
secretário de Estado de uma nação 
amiga. Afronta as tradições a sua 
pretendida reeleição para presidente 
da Câmara na mesma Legislatura, 
vedada pela Constituição.

MARCA HISTÓRICA
“É a maior operação de 

transferência de recursos para um 
programa social da nossa História”, 
avalia o ministro Onyx Lorenzoni 
(Cidadania), sobre os R$ 200 bilhões 
pagos ao povão a título de Auxílio 
Emergencial.

POLÍCIA FEDERAL NELES
O ministro do GSI, general 

Heleno, acusou a ONG Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil 
(Apib) de produzir site de fake news 
contra o Brasil, imputar crimes 
ambientais a Bolsonaro, além de 
apoiar campanhas internacionais de 
boicote a produtos brasileiros. Caso 
de polícia.

EVOLUÇÃO FORÇADA
Ajustes para adaptação de 

empresas à nova realidade imposta 
pela pandemia trouxeram soluções 
inovadoras. Estudo da Firjan 
mostra que o setor deve conseguir 
reduzir os custos com energia em 
até 41%.

CRÉDITO ANTIVÍRUS
Até a última semana, mais de R$ 

2 bilhões em linhas de crédito contra 
a Covid-19 foram contratados por 
pequenos comerciantes do Centro-
Oeste, Norte e Nordeste, segundo 
o Ministério do Desenvolvimento 
Regional.

PRIVATIZAÇÃO É INCÓGNITA
Para o advogado especialista em 

recuperação judicial Claudio Serpe, 
a privatização dos Correios é uma 
grande incógnita, pois “demandará 
um estudo amplo e com muito 
debate antes de ser colocada em 
prática”. 

TEMA DA SEMANA
Segundo o painel Bússola 

Covid-19, o deputado Osmar Terra 
(MDB-RS) foi o político que mais 
abordou o coronavírus nas redes 
sociais, semana passada. Mais que o 
dobro de Benedita da Silva (PT-RJ), 
em segundo.

O relator do orçamento, senador Márcio Bittar (PSL-AC) em 
princípio tentou se esquivar, mas acabou admitindo que a tendência é 
� xar para 2021 o valor de R$200 mensais para o programa Bolsa Família 
ou seu sucedâneo. “Depois, quem sabe, seja possível chegar aos R$250 
em 2022”, disse ele. O problema, lembra o senador, é que o programa vai 
ganhar mais 8 milhões de pessoas “descobertas” na crise da pandemia.

DOBRANDO O CUSTO
Pagando R$200 mensais em 

2021, o governo quase vai dobrar 
o custo atual do Bolsa Família, 
que passará a R$40 bilhões 
anuais.

COBERTOR CURTO
Para pagar R$300 mensais, 

como quer Bolsonaro, o 

programa custaria R$60 bilhões 
por ano. E o governo não tem 
todo esse dinheiro.

SOCORRO NECESSÁRIO
O valor do Bolsa Família seria 

maior não fosse a necessidade de 
incluir no programa 8 milhões 
de “invisíveis” que apareceram 
durante a crise.

O declínio eleitoral do Partido dos Trabalhadores chama atenção do presidente 
do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Em 2016, o partido de Lula 
perdeu 60% das prefeituras que conquistou em 2012 e a expectativa para 

2020 é ainda pior. “O PT tem tudo para virar coadjuvante do PSOL e PCdoB, nos 
grandes centros urbanos”, prevê Hidalgo. O exemplo mais óbvio é a candidatura 
de Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo, com apoio do PT, que não terá 
candidato próprio. O único nome possível do PT em São Paulo é do ex-prefeito 
Fernando Haddad. Ainda assim ele aparece em 2º ou 3º colocado nas pesquisas. 
Murilo Hidalgo cita outro exemplo: o atual prefeito de Belém do Pará, Edmilson 
Rodrigues (PSOL), que já ganhou apoio do PT no início do ano. Em Salvador, até 
o candidato do PCdoB aparece à frente do candidato do PT, que é o partido do 
governador da Bahia, Rui Costa. O PT já não governa nenhuma das 100 maiores 
cidades do Brasil, incluindo as 26 capitais estaduais e o DF.
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INTERVENÇÃO | Mauro Cid declarou à PF que não se recordava de “ter estabelecido” conversas com
Allan dos Santos sobre a “necessidade de intervenção das Forças Armadas” e negou apoiar a ideia

O blogueiro Allan dos Santos a� r-
mou a um assessor do presiden-
te Jair Bolsonaro que as Forças 

Armadas “precisam entrar urgente-
mente”, sem deixar claro exatamente 
em que, mas sugerindo que seria para 
fazer frente a manifestações antifacis-
tas.

A declaração foi enviada por What-
sApp um dia depois de grupos antifas-
cistas protestarem contra o governo, 
no � m de maio. As informações são do 
jornal O Estado de S. Paulo.

A mensagem foi obtida pela Polícia 
Federal e mencionada no depoimento 
do tenente-coronel Mauro Cesar Bar-
bosa Cid, chefe da Ajudância de Ordem 
da Presidência e assessor do presidente 
Jair Bolsonaro, no inquérito que apura 
a organização e � nanciamento de atos 
antidemocráticos.

Em depoimento prestado no dia 
11 de setembro, a que o Estadão teve 
acesso, Mauro Cid declarou à PF que 
não se recordava de “ter estabelecido” 
conversas com Allan dos Santos sobre a 
“necessidade de intervenção das Forças 
Armadas” e negou apoiar a ideia.

O militar disse também que não 
conheceu Allan dos Santos pessoal-
mente, e que o blogueiro teria entrado 
em contato com ele por WhatsApp, 
solicitando a participação de Bolsonaro 
em seu canal. Pediu ainda bastidores do 
governo. Bolsonaro não teria atendido 
às solicitações, segundo Mauro Cid. As 

conversas com o blogueiro, alegou, “não 
eram frequentes”.

A PF então apresentou ao tenente-
-coronel mensagem enviada por Allan 
dos Santos em 31 de maio – no mesmo 
dia, grupos considerados antifascistas 
realizavam protestos contra o governo 
enquanto manifestantes em Brasília 
marcharam pela capital com faixas de-
fendendo a intervenção militar.

Em uma das mensagens, Allan dos 
Santos enviou um link de reportagem 
ao tenente-coronel Mauro Cid sobre 
grupos denominados “antifas”. No dia 
seguinte, 1º de junho, o militar respon-
deu: “Grupos guerrilheiros/terroristas. 
Estamos voltando para 68, mas agora 
com apoio da mídia”.

Allan dos Santos replicou: ‘As FFAA 
(Forças Armadas) precisam ENTRAR 
URGENTEMENTE’, ao que o tenente-
-coronel respondeu com “Opa!”. Ques-
tionado sobre a declaração, Mauro Cid 
disse que o seu “Opa!” era “apenas uma 
saudação, como, por exemplo, bom 
dia!”.

Essa não foi a única mensagem a 
que o tenente-coronel foi apresentado. 
Em outra mensagem, datada de 26 de 
abril, Allan dos Santos teria enviado 
ao militar “que não via solução por 
vias democráticas”. Mais uma vez, o 
tenente-coronel Mauro Cid respondeu 
o blogueiro: “Já te ligo” e, novamente, 
disse à PF que não acredita que realizou 
a ligação.

Blogueiro Allan dos Santos (esq.) durante buscas da Polícia Federal

Senador Styvenson Valentim (Podemos) e ex-vereadora de Natal Amanda Gurgel

Blogueiro e assessor do Planalto 
trocaram mensagens sobre golpe

GABRIELA BILÓ / ESTADÃO

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO | ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Styvenson chefia “banda podre” da 
política potiguar, diz Amanda Gurgel

CRÍTICA
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Em agosto, metade das opera-
doras de turismo vendeu via-
gens para os meses de novem-

bro e dezembro deste ano, segundo 
balanço divulgado pela Associação 
Brasileira das Operadoras de Turis-
mo (Braztoa). 

As operadoras são empresas que 
montam pacotes e programas de via-
gens, que são comercializados pelas 
agências de turismo, e os membros 
da associação representam 90% dos 
roteiros de lazer vendidos no Brasil.

A associação avalia que o setor 
passa por uma retomada gradual e 
lenta, depois de ter sido duramente 

impactado desde março pela pan-
demia de Covid-19, que exige o dis-
tanciamento social como principal 
medida de prevenção. Em abril, 54% 
das operadoras não realizaram ne-
nhuma venda, enquanto em agosto 
o percentual foi de 21%.

O faturamento das empresas 
ainda segue bem abaixo de 2019, 
segundo o balanço divulgado. Para 
40% das empresas, o faturamento 
em agosto teve uma perda de 90% 
em comparação com agosto do 
ano passado. Apesar disso, 87,5% 
das operadoras de turismo con-
sideram que agosto foi melhor ou 

igual a julho.
O destino vendido com mais 

frequência foi o Nordeste, com em-
barques comercializados por 83% 
das operadoras. Em seguida, vieram 
Sudeste (80%), Europa (75%), Sul 
(74%), Centro-Oeste (70%), Nor-
te (62%), América Central/Caribe 
(62%), América do Sul (55%), Améri-
ca do Norte (48%), Ásia (48%), Ocea-
nia (48%) e África (24%).

Os destinos mais procurados no 
Nordeste são Salvador (BA) e Porto 
de Galinhas (PE), enquanto no Su-
deste figuram Angra dos Reis e inte-
rior de São Paulo.

O Senado terá deliberações pre-
senciais pela primeira vez des-
de de março, quando todas 

as sessões passaram a ser remotas. 
Nesta semana, a  Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) e a Comissão 
de Relações Exteriores vão sabatinar 
e votar nomes indicados para cargos 
em tribunais e embaixadas, e em se-
guida o plenário tomará as decisões 
finais.

A última atividade presencial no 
Senado foi em 17 de março: uma reu-
nião da comissão mista que analisava 
a Medida Provisória 905 de 2019, que 
estabelecia uma nova modalidade de 
contrato de trabalho. Na ocasião, os 
congressistas aprovaram o parecer 
da comissão a favor da proposta.

Nesta segunda-feira 21, a Co-
missão de Relações Exteriores vai 
realizar 34 sabatinas com diploma-
tas indicados para representações 
brasileiras em países estrangeiros e 

agências internacionais. Já há 32 in-
dicações na pauta, e o presidente da 
comissão, Nelsinho Trad (PSD-MS) 
informou que mais duas devem ser 
incluídas na lista.

Na terça 22, será a vez de a CCJ se 
reunir, para ouvir três indicados para 
o Superior Tribunal Militar (STM) e 
uma indicada para o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ).

As sabatinas na CRE e na CCJ se-
rão realizadas por videoconferência, 
mas as votações dos nomes serão 
presenciais porque o regimento exige 
deliberação secreta nesses casos, al-
go que o sistema remoto do Senado 
não permite.

Para viabilizar os trabalhos, a 
Comissão Diretora organizou um 
esquema de votação em totens ele-
trônicos espalhados pelo prédio. 
Dois deles funcionarão em formato 
drive-thru, no qual os congressistas 
poderão votar de dentro do carro.

Operadoras começam a 
vender para o fim do ano
TURISMO | Segundo balanço divulgado pela Associação das Operadoras de Turismo do Brasil, em agosto, 
metade das empresas vendeu pacote para os meses de novembro e dezembro, o que indica retomada

Trabalho de desinfecção do saguão do Aeroporto Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante

Presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trad (PSD-MS)

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

LEOPOLDO SILVA / AGÊNCIA SENADO

Senado volta a ter atividades 
presenciais depois de 6 meses

HÍBRIDO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
LTDA, inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0037-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, 
Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia 
do Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0037-RN, localizado no 
Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner 
Diretor 
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COMUNICADO DE EXTRAVIO

A pessoa Jurídica Iraci P. dos Santos CNPJ: 00.752.496/0001-50 com inscrição estadual Nº 20.073.076-
2 estabelecida na Av Sen. Salgado Filho,2233 LJ 421, nesta ato representada pela sua responsável Legal Iraci 
Pequeno do Santos CPF: 041.200.434-87, vem por meio deste informar o extravio de equipamento tipo impressora 
de cupom fiscal ECF-MR YANCO 6000-PLUS V.6.1 Nº de serie 524960 juntamente com toda jornada fiscal 
conforme boletim de ocorrência nº J2020001053901. 

MEIO AMBIENTE

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão rebateu neste fim 
de semana as acusações que o 
Brasil tem sofrido de diversos 
atores ambientalistas de não 
ser capaz de cuidar do seu patri-
mônio ambiental, em particular 
a Amazônia. No texto, o vice-
-presidente pede que as pessoas 
“não se deixem levar por narra-
tivas tiradas da cartola, como o 
coelho daquele mágico”. E ga-
rante que o governo atual “não 
compactua com ilegalidades e 
manterá esforços constantes 
no sentido de que criminosos 
ambientais sejam enfrentados 
de acordo com a lei”.

“Somos a nação que tem a 
matriz energética mais limpa e 
a maior cobertura vegetal origi-
nal, chegando ao admirável va-
lor de 84% de área nativa preser-
vada na Amazônia”, escreveu 
Mourão no Twitter.

GENERAL MOURÃO 
REBATE CRÍTICAS
ÀS QUEIMADAS
NA AMAZÔNIA

BRUNO BATISTA / VPR
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a empresa BRASIL INVEST IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 19.172.756/0001-46, com sede na Rua Praia de Pipa, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, representada por seu sócio administrador, PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, empresário,  portador do 
RNE G208752-U, CPF/MF sob o n° 705.737.771-10, residente e domiciliado no Acesso a Rua da Albacora, s/n, casa café 
blue, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 300,52m² (trezentos metros e cinquenta e dois decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.012.03.1095.0006.2, e sequencial número 1.007923.8, CEP: 
59.178-000. Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,36m, com o Sr. Phillipe Lucien Palácio;- ao Leste, do ponto 
P2 ao P3 com 16,59m, com a Travessa da Albacora;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 18,19m, com o Sr. Phillipe Lucien 
Palácio;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 16,59m, com a Sra. Debia Barbosa Silveira.    Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 133.333,33. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Phillipe Lucien Palácio, a Sra. Debia Barbosa Silva, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 21.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação da Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0039-RN, 
localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0044-RN, localizado 
no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0045-RN, localizado 
no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0046-RN, localizado 
no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0035-RN, localizado 
no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para a Estrada de Acesso à Estação Coletora do campo de Ponta do Mel, 
localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para a Estrada de Acesso do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-
PML-0037-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para a Estrada de Acesso do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-
RE-0038-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-
0038-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0038-RN, localizado no 
Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para a Estrada de Acesso do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-
RE-0039-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-
0039-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0039-RN, localizado no 
Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner 
Diretor 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PORTO SAL SALINEIRA LTDA, CNPJ: 11.474.450/0001-32, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO com validade até 
14/09/2024 para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada na Várzea das Cacimbas, s/n – Zona Rural, Porto 
do Mangue/RN.

Jerônimo Edmur Rosado Filho
Proprietário

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS 
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do Rio Grande 
do Norte – ASFARN, cumprindo o que determina o art. 59 de seu Estatuto Social, vem, por meio deste edital, 
CONVOCAR ELEIÇÕES GERAIS para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 
Executiva; dos sete membros titulares (e suplentes) do Conselho Deliberativo; e dos cinco membros titulares 
(e suplentes) do Conselho Fiscal, para o triênio 2021/2024. 
As votações serão realizadas no dia 2 de dezembro de 2020, das 08h:00min às 13h:00min, na sede da 
Associação e nas sedes das Unidades Regionais de Tributação da capital e do interior, além de outros locais que 
a Comissão Eleitoral, se necessário, determine e divulgue oportunamente. 
O prazo para o registro das chapas será de 1º a 30 de outubro de 2020, a ser realizado de segunda a sexta-
feira, das 08h:00min às 13h:00min, na sede da Associação, localizada na Rua Dr. José Augusto Bezerra de 
Medeiros, nº 8, Praia do Meio (Ponta do Morcego), em Natal/RN. As eleições serão regidas pelo Estatuo Social 
da ASFARN. 

Natal/RN, 21 de setembro de 2020. 
JOSÉ RIBAMAR PINTO DAMASCENO 

Presidente da Diretoria Executiva da ASFARN 
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Dando sequência à retomada 
gradual das atividades no 
Estado, a partir desta segun-

da-feira 21, mais Centrais do Cida-
dão reabem ao público para oferecer 
atendimentos presenciais do Depar-
tamento Estadual de Trânsito do RN 
(Detran), do Instituto Técnico-Cien-
tí� co de Perícia (Itep) e do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine).

Por enquanto, para evitar aglo-
merações, apenas os serviços previa-
mente agendados são realizados nas 
Centrais do Cidadão, como medida 
para evitar o contágio pela Covid-19.

Para prestação dos serviços do 
Detran, os usuários poderão agen-
dar atendimento nas Centrais do 
Cidadão localizadas em Assu, Cur-
rais Novos, Nova Cruz, Parelhas e 
São Paulo do Potengi. O horário de 
funcionamento será das 7h às 13h. 
As unidades da Zona Norte de Natal 
(Shopping Estação), Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante e João Câma-
ra também foram reativadas para 
apoiar as atividades do Detran desde 
o dia 14 de setembro.

Também a partir desta segunda, 
em Assu e Currais Novos vão funcio-
nar os serviços de registro e vistoria. 
Em Nova Cruz, Parelhas e São Paulo 
do Potengi, as unidades vão reabrir 
para o serviço de “Provão” inicial-
mente. Já no dia 28 de setembro, os 
serviços de habilitação e clínica serão 
ampliados para Assu, Currais Novos, 
Parelhas e São Paulo do Potengi, 

Centrais do Cidadão 
ampliam atendimento 
presencial em nove cidades
CIDADANIA | Usuários somente poderão acessar às unidades se apresentarem o documento comprobatório 
de agendamento do serviço. Marcação de atendimento pode ser feita pela internet ou pelo WhatsApp

Central do Cidadão de São Paulo do Potengi é uma das que vão reabrir para o público nesta segunda-feira 21, mas só sob agendamento

COMO AGENDAR?

Detran
Os usuários interessados em agendar 
quaisquer serviços do Detran 
(habilitação, clínica, registro, vistoria, 
provão) devem acessar o site do 
órgão na internet (www.detran.rn.gov.
br) e clicar no ícone “Agendamentos”. 
Na página direcionada, constarão as 
opções dos serviços para o cidadão 
selecionar aquele que precisa.

Itep
O agendamento para emissão da 
Carteira de Identidade (RG) é feito 
online, exclusivamente, por meio do 
site www.centraldocidadao.rn.gov.
br. É necessário a criação de um 
cadastro, com e-mail e senha, além da 
apresentação do CPF do titular, não 
sendo possível realizar o agendamento 
para terceiros. O agendamento pelo 
site oferecerá atendimento no dia útil 
seguinte, com horário marcado.

Sine
Em Parnamirim, o agendamento pode 
ser feito, provisoriamente, por meio do 
telefone (84) 99112-1911. Nas demais 
unidades (Assú, Currais Novos, João 
Câmara, Mossoró – Rodoviária, Pau 
dos Ferros e Santa Cruz) via número 
3190-0777.

além de João Câmara.
Com relação aos atendimentos 

do Itep, as Centrais do Cidadão de 

Canguaretama, Nova Cruz e Pau dos 
Ferros (7h às 13h), bem como a uni-
dade situada no Shopping Estação 
em Mossoró (8h às 14h), retomam a 
prestação do serviço. Em Parnami-
rim, São Gonçalo do Amarante e São 
José de Mipibu, os atendimentos já 
haviam sido retomados em maio.

A Central do Cidadão de Par-
namirim também vai ampliar os 
serviços para apoio das atividades 
do Sine a partir do dia 22 de setem-
bro (terça), mediante agendamen-
to pelo telefone (84) 99112-1911. 
Lá, o horário de funcionamento é 
das 8h às 14h. Para esse serviço, 
as unidades localizadas em Assu, 
Currais Novos, João Câmara, Mos-
soró (Rodoviária), Pau dos Ferros e 
Santa Cruz já tinham sido reativa-
das no primeiro semestre, a fim de 
atender aos usuários.

A Secretaria Estadual de Admi-
nistração (Sead), que conduz o pro-
grama das Centrais do Cidadão do 
Rio Grande do Norte, ressalta que 
apenas serão realizados os atendi-
mentos previamente agendados.

Além disso, todos que aden-
trarem nas Centrais do Cidadão 
deverão respeitar às normas de se-
gurança interna, realizar a devida 
higienização, evitar contato pró-
ximo, cumprindo o distanciamen-
to social, e utilizar máscaras de 
proteção. O objetivo é evitar riscos 
de contaminação do coronavírus, 
causador da Covid-19.
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Pandemia atinge
em cheio segmento 
cultural, que não tem 
previsão de retomada
SEM AGLOMERAÇÕES | Com atraso no socorro da Lei Aldir Blac, o setor mais castigado pela pandemia
pode começar a passar por um alívio, se o dinheiro prometido pelo governo federal chegar de uma
vez à ponta. Um dos maiores carnavais fora de época do Brasil, Carnatal não acontecerá este ano

MARCELO HOLLANDA

Na última quinta-feira 17, foi 
publicada nas páginas do 
Diário Oficial do Município 

de Natal a relação de espaços cultu-
rais cadastrados para o recebimento 
de recursos financeiros da Lei Al-
dir Blanc, destinados ao segmento 
cultural atingido pela pandemia da 
Covid-19.

Muita gente ligada à produção 
cultural está aguardando ansiosa 
por esse dinheiro desde que a pan-
demia quebrou as pernas de uma 
atividade que sobrevive basicamen-
te da aglomeração de pessoas.

Só pelo município, os selecio-
nados pela Secretaria de Cultura 
receberão subsídios no valor de R$ 9 
mil em três parcelas mensais de R$ 3 
mil; R$ 15 mil em três parcelas de R$ 
5 mil; ou R$ 30 mil, em três parcelas 
mensais de R$ 10 mil.  

São 221 espaços culturais com 
CNPJ e informais representados por 
pessoas físicas dos 235 no total exa-
minados pela Comissão de Análise 
e Seleção Artística, sendo que, des-
de esta quinta-feira, o tempo de 48 
horas concedido começou a correr 
para os interessados em impetrar 
recursos antes da publicação da lis-
tagem final.

“É um dinheiro que chega tarde 
e ainda está sujeito às burocracias 
próprias de recursos federais”, re-
conhece o secretário municipal de 
Cultura, Dácio Galvão.

São R$ 6 milhões para a capital, 
sendo R$ 4 milhões para editais e R$ 
2 milhões para espaços culturais. 
Neste dia 23, próxima quinta-feira, 
acontecem duas chamadas para 
premiações e oito chamadas públi-
cas. “Só em Natal, são 572 projetos”, 
revela o secretário.

E não será uma etapa tranquila. 
Segundo Dácio Galvão, cada proces-
so passará por um pente fino dos 
órgãos de controle e, no âmbito da 
própria Secretaria de Cultura, há 
frequentes dúvidas da área jurídica.

Isso explica, em parte, o atraso 
dos recursos, embora Natal tenha 
integrado o primeiro lote dos qua-
tro enviados pelos municípios bra-
sileiros ao governo federal desde a 

criação da Lei Aldir Blanc em 29 de 
junho último.

“É um tempo que não temos”, diz 
o produtor cultural Amaury Júnior . 
“O setor já está colapsado e traba-
lhadores culturais não têm mais 
como ficar de pé, pagar suas contas, 
levar comida para casa”, desabafa.

Embora a lei 866 de 1993, que 
institui normas para licitações e 
contratos da administração pública 
não deixe de ser uma mão na roda, 
o fato é que o cronograma apertado 
estressou o processo.

“É que o governo federal segurou 
muito tempo e soltou tudo de uma 
vez”, explica Dácio Galvão.

Já o governo estadual assinou 
decreto que regulamenta procedi-
mentos para aplicação dos recursos 
provenientes da Lei Aldir Blanc, 
destinando R$ 32 milhões para a 
área cultural durante a pandemia do 
novo coronavírus no RN, mas ainda 
não se sabe quando e como esse di-
nheiro vai chegar à ponta.

 Segundo o ato publicado no 
Diário Oficial, R$ 15 milhões serão 
distribuídos como renda mensal aos 
trabalhadores da cultura no RN, pa-
gas em três parcelas no valor de R$ 
600 a cada beneficiário por meio da 

Plataforma Mais Brasil e do sistema 
BB Gestão Ágil.

Procurado nos últimos dias pe-
lo Agora RN para explicar detalhes 
dessa distribuição, o presidente da 
Fundação José Augusto, poeta cor-
delista Crispiniano Neto, alegou via 
assessoria problemas de agenda e 
não atendeu à reportagem. Mas, 
em uma declaração publicada dias 
atrás, ele expressou preocupação 
com a segurança jurídica do pro-
cesso.

Sobre os outros R$ 17,13 mi-
lhões, afirmou que o dinheiro será 
usado para custear editais, chama-
das públicas, prêmios, aquisição de 
bens e serviços vinculados ao setor 
cultural, conforme manda o figuri-
no.

Para o produtor Amaury Júnior, 
falar em aquisição de bens e serviços 
relacionados ao setor é bobagem, já 
que o que pessoas e empresas pre-
cisam mesmo é de apoio financeiro 
para manter suas equipes, já que 
demissões acontecem em todos os 
cantos.

A preocupação, tanto do Es-
tado quanto do município de Na-
tal, é proteger o máximo possível 
pessoas que sobrevivem do setor 
cultural atingido em cheio pela 
pandemia. Nesse enorme guarda-
-chuva estão os agentes, espaços, 
iniciativas, cursos, produções, 
atividades de economia criativa e 
de economia solidária, produções 
audiovisuais, manifestações cultu-
rais e artísticas transmitidas pela 
internet, redes sociais e outras 
plataformas digitais.

O problema, segundo Amaury 
Júnior, é que os editais vêm muito 
direcionados e, embora fosse previ-
sível o atraso do governo federal, o 
Estado e o município de Natal não 
se adiantaram no debate junto aos 
setores interessados para que o di-
nheiro fosse direcionado tão logo 
chegasse.

“É para isso que existe a lei Aldir 
Blanc. O edital precisa ser simplifi-
cado porque, se houver burocracia, 
aí que o dinheiro não vai chegar na 
ponta. Nosso medo é que ele acabe 
voltando para o governo federal”, 
afirma o produtor.

Os protocolos já foram 
construídos de acordo com 
o que se faz no mundo e 
nada avança. São mais de 
seis meses sem eventos”

“
AMAURY JÚNIOR
PRODUTOR CULTURAL

221
é o número de espaços culturais 

beneficiados pela Lei Aldir Blanc em Natal

Na semana passada, cantor e tecladista Zezo fez desabafo nas redes sociais falando sobre dificuldades para manter equipe e pedindo volta dos shows com público

Coletivo Cida, de Natal, conseguiu emplacar quatro editais que garantiram a manutenção do grupo durante a pandemia do novo coronavírus

Por causa da pandemia, 2020, que marcaria 30ª edição do Carnatal, um dos maiores carnavais fora de época do Brasil, não terá a tradicional micareta
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A REGRA E AS EXCEÇÕES
O bailarino mineiro René Loui, 

radicado em Natal, vem fazendo 
malabarismos para sobreviver. 
Junto com a bailarina Rozeane 
Oliveira, por duas vezes Rainha do 
Carnaval da Capital, criou o cole-
tivo “Cida”. A dupla já conseguiu 
emplacar quatro editais que asse-
guraram a sobrevivência do proje-
to em meio a uma pandemia que já 
dura seis meses.

É uma exceção à regra, resultado 
de uma obstinada aposta em editais. 
A estratégia pragmática levou o 
coletivo a participar de eventos em 
Portugal, Suíça e Índia, além de ou-
tros importantes pelo País.

“Cada cachê que recebíamos lá 
fora custeava o nosso coletivo por 
muitos meses”, conta René Loui, que 
dá o caminho das pedras. “Primeiro, 
jamais trabalhar com borderôs numa 
praça sem teatros e customizar todos 
os projetos, contratando equipes por 
evento, e principalmente, criando 
projetos para muitos editais, o que é 
um trabalho insano”, lembra.

É mais ou menos como arremes-
sar várias vezes uma rede ao mar e 
esperar, entre muitos peixinhos, que 
alguma coisa grande apareça.

CARNATAL
Com uma experiência imensa-

mente mais lucrativa e antiga, que 
deveria este ano completar 30 edi-
ções, não fosse a pandemia do novo 
coronavírus, a Destaque Produção, 
dona de um dos mais bem-sucedi-
dos carnavais fora de época do Bra-
sil – o Carnatal – deve amargar um 
ano em branco. Ou negro.

Roberto Bezerra, diretor e um 
dos sócios da Destaque, admite que 
em 2020 será impossível promover 
o evento e que ideias buscando en-
gendrar “lives” tem sido discutidas, 
mas, verdade seja dita, com poucas 
chances de prosperar.

“Mas, no ano que vem, se pre-
parem. Vamos voltar com tudo e já 
estamos com todos os contratos en-
caminhados”, anuncia.

Bezerra conta que um grande ter-
mômetro do evento Carnatal é a vol-
ta do público aos estádios de futebol. 
“Se a Arena das Dunas, que pode re-
ceber 35 mil pessoas, voltar num jogo 
com 10 mil pessoas, isso já indicará 
que poderemos começar a voltar aos 
grandes públicos”, raciocina.

“Evento é gente, é abraço, é bei-
jo e eu acredito firmemente que, 
depois de tudo isso passar, teremos 
aglomerações memoráveis jamais 
vistas”, proclama, puxando o exem-
plo do primeiro grande Carnaval 
carioca de 1919, assim que acabou a 
pandemia da Gripe Espanhola.

(Entre milhares de brasileiros 
mortos estava o recém-eleito pre-
sidente Rodrigues Alves, que nem 
chegou a assumir o cargo).

Roberto Bezerra só lamenta que, 
junto com a Destaque, milhares de 
empresas ligadas à cadeia de entre-
tenimento sofrerá as consequências, 
do dono do hotel ao proprietário do 
boteco, do ambulante ao motorista 
de aplicativo.

“Só a Destaque dá trabalho a 
mais de três mil pessoas durante a 
festa. São carregadores, seguranças, 
operadores de equipamento, técni-
cos de montagem de palco e por aí 
afora”, lembra.

O DESABAFO 
DO PRODUTOR 
AMAURY JÚNIOR

“O setor de cultura e entrete-
nimento vive um colapso no Bra-
sil, e especialmente no Estado, 
porque não existe uma luz. Isso 
porque os protocolos – tanto do 
município quanto do Estado nos 
quais eu trabalhei muito para 
ajudar a construir – foram sequer 
publicados e não há nem uma 
previsão.

Fomos os primeiros a parar 
e seremos os últimos a voltar. 
Até as escolas começam a reto-
mar, enquanto os setores artís-
ticos e de entretenimento estão 
parados.

Nesta segunda-feira, o prefei-
to Álvaro Dias deve anunciar a 
retomada gradativa dos eventos 
do futebol. Enquanto isso, a área 
cultural fica para trás. Não pode 
cinema, não pode teatro, não po-
de show, não pode evento, uma 
situação dificílima.

Segundo a Associação Brasi-
leira de Promotores de Eventos, 
da qual eu faço parte há cinco 
anos, 59% dos eventos progra-
mados para 2020 já foram can-
celados e adiados. E 92% das em-
presas já sentem isso no bolso e 
amargam prejuízos imensos.

Não tem mais quem aguente, 
como sustentar essa situação. Vá-
rios artistas, como o Zezo, depois 
de segurarem o quanto puderam 
suas equipes, começaram a de-
mitir.

O Rio Grande está há 14 dias 
com a menor taxa de transmis-
sibilidade do coronavírus e já 

poderíamos estar retomando 
gradativamente até a chegada da 
vacina. Há falta de sensibilidade 
e diálogo. Como pode comícios 
lotados em ginásios e casas de 
evento ou até mesmo na rua, com 
aglomerações, enquanto eventos 
culturais não podem acontecer 
ao mesmo tempo que bares são 
liberados?

Os protocolos já foram cons-
truídos de acordo com o que se 
faz no mundo e nada avança. São 
mais de seis meses sem eventos, 
sem apoio.

É verdade que houve um 
atraso do governo federal em 
regulamentar a lei, mas já se 
sabia disso. Estado e município 
já poderiam adiantar os editais 
para consulta pública. Essa cons-
trução também poderia ter sido 
mais coletiva, usando para isso 
as câmaras setoriais usadas para 

debater outras instâncias da eco-
nomia ou da cadeia da economia 
criativa. E, ao invés disso, foram 
apenas dois dias para se avaliar 
os editais. O que os produtores, 
artistas e trabalhadores da cultu-
ra precisam são condições obje-
tivas para se manter de pé, pagar 
suas contas.

Trabalhadores de teatros e 
casas de ventos, todos demitidos. 
Precisamos ser vistos como um 
pilar da economia brasileira e 
não como arroz de festa. Não te-
mos bancada no Congresso, não 
temos lobbies. São 5 milhões de 
pessoas trabalhando nesse setor 
no Brasil, 2,64% do PIB.

A cada 1 real investido na 
cultura, 12 reais voltam para a 
economia. É a economia criativa. 
Já estamos colapsados e estão 
juntando os casquinhos. A preo-
cupação é salvar 2021.

Produtor cultural Amaury Júnior diz que preocupação agora deveria ser “salvar 2021”

Na semana passada, cantor e tecladista Zezo fez desabafo nas redes sociais falando sobre dificuldades para manter equipe e pedindo volta dos shows com público

Coletivo Cida, de Natal, conseguiu emplacar quatro editais que garantiram a manutenção do grupo durante a pandemia do novo coronavírus

Por causa da pandemia, 2020, que marcaria 30ª edição do Carnatal, um dos maiores carnavais fora de época do Brasil, não terá a tradicional micareta

JOSÉ ALDENIR / AGORA RNINSTAGRAM / REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

PEDRO VITORINO
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Tradicional campanha de es-
tímulo às compras na capital 
potiguar, o “Liquida Natal 

2020” começa na próxima sexta-fei-
ra 25 com algumas novidades. Por 
causa da pandemia da Covid-19, 
consumidores e vendedores de lojas 
virtuais também poderão concorrer 
ao sorteio de prêmios.

A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Natal (CDL), organizadora 
da campanha, fará o lançamento 
oficial na próxima quinta-feira 24, 
pelo canal da associação no YouTu-
be, com uma palestra do consultor 
Alberto Serrentino, fundador da 
Varese Retail. Será a 19ª edição do 
Liquida Natal.

Serão 10 dias de campanha. Para 
atender à nova realidade, a ação será 
híbrida, com vendas em lojas físicas 
e virtuais. A lista de lojas participan-
tes ainda será divulgada pela CDL. A 
troca de cupons será completamen-
te virtual pelo site liquidanatal2020.
com.br e pelo aplicativo Nota Poti-
guar, tudo para evitar aglomerações.

Tradicionalmente, a Liquida Na-
tal acontece entre o fim de agosto e 

o início de setembro. Segundo o pre-
sidente da CDL Natal, as mudanças 
para este ano no formato da cam-
panha 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. 
Hoje, o consumidor compra on-line 
e retira na loja, fica menos tempo 

dentro das lojas físicas, acessa vitri-
nes virtuais. Precisávamos oferecer 
isso na nossa Liquida, e assim será”, 
afirmou José Lucena, presidente da 
CDL Natal.

Em 2020, os consumidores vão 
concorrer a um carro modelo Toyota 
Etios e a 5 televisores de 40 polega-
das. Já os vendedores serão contem-
plados com um vale-compras no 
valor de R$ 1 mil. A cada R$ 40 em 
compras, o consumidor ganha um 

cupom para concorrer aos prêmios. 
Se pagar na maquineta da rede ou 
Pop Credicard, ganha cupom em 
dobro. E se pagar com Mastercard 
na maquineta da rede, ganha cupom 
em triplo.

A campanha é organizada pela 
CDL Natal e conta com o patrocino 
da Rede e Pop Credicard. Tem, ainda, 
apoio do Governo do Estado, Prefei-
tura de Natal, Fecomércio RN, Sebrae 
RN, Banco do Nordeste e Mastercard.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Liquida 2020 vai aceitar notas 
de compras feitas pela internet
PROMOÇÃO | Serão 10 dias de 
campanha. Para atender à 
nova realidade, a ação será 
híbrida, com vendas em lojas 
físicas e virtuais. Lista de 
lojas participantes ainda será 
divulgada pela CDL

Este ano, segundo a CDL Natal, consumidores vão concorrer a um carro modelo Toyota Etios e a 5 televisores de 40 polegadas

PARALISAÇÃO

O presidente do Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
(INSS), Leonardo Rolim, disse 
neste domingo 20 que os mé-
dicos peritos que alegam falta 
de condições sanitárias para 
trabalhar presencialmente "es-
tão mentindo". Rolim afirmou 
que a categoria está no rol de 
atividade essenciais e que os 
profissionais que não retorna-
rem ao trabalho estarão sujeitos 
a medidas administrativas e 
descontos no salário.

A declaração foi dada em 
entrevista à Globonews na 
noite deste domingo e reforça 
o impasse entre o governo a As-
sociação Nacional dos Peritos 
(ANMP), que se opõe à retoma-
da das atividades sob a alegação 
de falta de condições sanitárias 
apropriadas contra a Covid-19, 
o que o governo federal nega.

O Brasil tem 1,5 milhão de 
processos na fila aguardando 
pelo atendimento do INSS. Pelo 
menos metade desses proces-
sos (50,4%) precisa, necessa-
riamente, de um atendimento 
presencial. São os 790.390 pro-
cessos que aguardam perícia 
médica.

Entre as pessoas que aguar-
dam perícia, metade (393.614) 
precisa fazê-la por pedido de 
assistência à pessoa com defi-
ciência. Já os pedidos de auxílio-
-doença (369.730) representam 
47% dos processos que aguar-
dam em fila.

PERITOS QUE ALEGAM 
FALTA DE CONDIÇÕES 
ESTÃO MENTINDO, DIZ 
PRESIDENTE DO INSS
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TRAINEE

O Magazine Luiza afir-
mou neste domingo 20 que 
vai manter a seleção de trai-
nees voltada apenas para 
candidatos negros. A propos-
ta recebeu apoio e críticas nas 
redes sociais.

Hoje, a varejista têm mais 
da metade (53%) de seus funcio-
nários de pretos e pardos. Nos 
cargos de liderança, contudo, 
eles equivalem apenas 16%.

MAGALU AFIRMA 
QUE VAI MANTER 
SELEÇÃO APENAS 
PARA NEGROS

PANDEMIA

O Ministério da Saúde con-
tabilizou 363 novas mortes re-
lacionadas ao novo coronavírus 
no País. Com isso, o total de óbi-
tos causados pela Covid-19 che-
gou neste domingo 20 a 136.895.

Além disso, em 24 horas, 16.389 
diagnósticos foram confirmados 
no Brasil. Desde o início da pande-
mia, 4.544.629 pessoas receberam 
teste positivo para Covid-19.

No Rio Grande do Norte, fo-
ram 3 óbitos confirmados entre 
sábado e domingo. Com isso, o 
total de vítimas da doença no 
Estado chegou a 2.351. Além 
disso, foram 221 novos diagnós-
ticos da Covid, o que elevou o 
número total de casos confir-
mados para 67.184.

Neste fim de semana, o go-
vernador de São Paulo, João Do-
ria, afirmou que, em outubro, o 
estado vai receber as primeiras 
5 milhões de doses da Corona-
vac. A vacina ficará pronta para 
ser aplicada quando for liberada 
pela Anvisa.

BRASIL TEM 363 
NOVAS MORTES 
PROVOCADAS 
PELA COVID

AFP

A China pode ter uma vacina 
pronta para o público em 
novembro, disse a chefe de 

biossegurança do Centro de Controle 
de Doenças e Prevenção do país, Wu 
Guizhen. A especialista afirmou que 
os ensaios clínicos na fase 3 têm corri-
do bem e acrescentou que ela mesma 
tomou uma das vacinas em abril e não 
teve reações anormais. Ela só não dis-
se qual vacina está mais adiantada no 
processo.

O país tem quatro candidatas em 
fase final, mas a primeira a realizar 
testes em humanos, em abril, foi a 
CanSino, que desenvolve em parceria 
com a Academia Militar de Ciências 
um imunizante que usa adenovírus, 
o vírus da gripe, modificado genetica-
mente como vetor. A vacina da CanSi-
no também já foi liberada em regime 
de emergência para uso em militares 
e teve sua patente aprovada na China.

Além dos quatro imunizantes chi-

neses (CanSino, Sinovac, Sinopharm 
do Instituto Biológico de Pequim e do 
Instituto Biológico de Wuhan), outros 
cinco candidatos estão na fase 3. Ins-

tituto de Pesquisa Gamaleya (Rússia), 
Janssen Pharmaceutical Companies 
(EUA), Moderna (EUA), Pfizer (EUA) 
e Oxford/AstraZeneca (Reino Unido) 

também disputam essa olimpíada da 
biotecnologia e todas contam com o 
apoio da torcida.

Duas dessas vacinas serão testadas 
em Natal: a de Oxford/AstraZeneca e 
a da Janssen. O Centro de Pesquisas 
Clínicas de Natal (CPClin) já está re-
crutando voluntários para os ensaios.

Recentemente, o Centro de Pre-
venção e Controle de Doenças (CDC) 
dos Estados Unidos pediu às autori-
dades de saúde em todos os estados 
americanos que se preparem para 
distribuir a vacina até o começo de 
novembro. A notícia foi recebida com 
entusiasmo inclusive por investidores, 
gerando um dia de altas pelas bolsas 
internacionais.

A vacina de Oxford, que parecia li-
derar a corrida, teve um contratempo 
depois de um voluntário apresentar 
reação adversa grave. Os testes, que 
tinham sido suspensos, já voltaram ao 
normal.

Nove vacinas contra Covid 
estão na fase final de testes
IMUNIZAÇÃO | Duas dessas vacinas serão testadas no Rio Grande do Norte: a de Oxford/AstraZeneca e a da Janssen. Centro de Pesquisas 
Clínicas de Natal já está recrutando voluntários para os ensaios. Expectativa é que pelo menos uma das vacinas seja autorizada este ano

Das nove vacinas que estão em fase final de desenvolvimento, quatro são da China

ISAC NÓBREGA / PR

O Ministério da Saúde vai liberar 
R$ 454,3 milhões para apoiar 
gestores na volta às aulas pre-

senciais, seguindo as orientações sa-
nitárias impostas pela pandemia do 
novo coronavírus. O valor poderá ser 
usado para compra de materiais, como 
produtos de limpeza, álcool, máscaras 
e termômetros.

Em nota, a pasta afirma que o obje-
tivo é otimizar a utilização dos espaços 
escolares para garantir ambientes de 
aprendizado seguros e saudáveis.

O ministério também elaborou 

uma cartilha sobre ações e medidas 
para a reabertura das escolas da rede 
básica de ensino municipal, estadual 
ou federal, abrangendo creches, pré-es-
colas, ensino fundamental, ensino mé-
dio e educação de jovens e adultos, in-
dependentemente de serem aderidos 
ao Programa Saúde na Escola (PSE).

Entre as orientações básicas, estão 
explicar sobre o uso obrigatório da 
máscara, manter os ambientes limpos 
e ventilados, orientar a higienização 
das mãos e punhos, além de monitorar 
a temperatura dos estudantes e dos 

profissionais da educação na porta da 
escola.

O guia recomenda ainda que o re-
torno de estudantes ou profissionais 
da educação com doenças crônicas – 
como asma, hipertensão e diabetes –, 
síndromes, disfunções da imunidade 
e cardiopatias congênitas seja avalia-
do caso a caso. É que essas doenças 
colocam essas pessoas no grupo de 
risco para Covid-19. Além disso, o do-
cumento deve ser adotado rigorasa-
mente com alunos com necessidades 
especiais. Ministro da Educação, Milton Ribeiro

Ministério da Saúde vai liberar
R$ 454 milhões para volta às aulas

EDUCAÇÃO
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MÚSICA  | Artista potiguar, Luan Bates lançou na última sexta-feira 18 o segundo álbum da carreira. 
Novo disco traz rock um tanto indie e letras autorais sobre experiências sinceras

NATHALLYA MACEDO 

Em um tom confessional, Luan 
Bates criou uma atmosfera 
intensa e autêntica para 

o segundo álbum – lançado na 
última sexta-feira 18. Apesar de ser 
intitulado “Nothing Left to Say” 
(nada mais a dizer, traduzido do 
inglês), o jovem potiguar elenca 
vários questionamentos, dialogando 
e exibindo algumas contradições 
presentes na sociedade moderna, 
além de outros incômodos pessoais.  

Com 10 faixas, o disco é conduzido 
por guitarras pesadas e sustenta 
in� uências do rock alternativo, 
indie e britpop, caracterizando uma 
sonoridade singular. Logo a primeira 
música, “Sanity”, adota um tom 
mais crítico e perspicaz. O repertório 
segue com canções intimistas como 
“Casting Out a Devil”, que discute a 
religiosidade e a fé na visão do próprio 
artista.  

“A ideia desse registro sempre 
foi de trazer um som mais denso em 
relação aos meus trabalhos anteriores, 
mas também, de abordar minha 
condição mental de maneira mais 
realista, mesmo que mais sombria 
ou negativa, através das letras. Hoje 
em dia até os seus desabafos e crises 
são expostos de maneira mais polida, 
‘do jeito que você quer divulgar’, e 
quando escrevi as faixas, estava numa 
depressão profunda que não me 
permitia fugir de pensamentos mais 
pesados”, relembrou. 

O Agora RN conversou com Luan 
sobre a produção e planos para o 
futuro. Con� ra a entrevista. 

AGORA RN – Este é seu 
segundo álbum (� e Morning Sun 
é o primeiro). Quais as principais 
diferenças entre os trabalhos?  

LUAN BATES – Desta vez, 
eu me senti mais con� ante para 
gravar sozinho. No início do ano 
lancei um EP, “Damned Poetry”, 
para fechar o ciclo do primeiro 
álbum. Os lados B desse EP 
foram gravados por mim mesmo, 
sem medo e pressão, e acabei 
gostando do resultado. Assim 
tive um parâmetro a seguir para 
a gravação do “Nothing Left to 
Say”. “� e Morning Sun” é mais 
leve e mostra como eu comecei a 
compor, sempre com o violão mais 
evidente que a guitarra, linhas 
simples e letras re� exivas, porém 
esperançosas. Já esse novo disco, 
escrevi em um período tenso na 

minha vida, com muitos con� itos 
internos, e musicalmente queria 
expressar essa tensão. Então, é um 
disco mais pesado, voltado para as 
guitarras e baterias, e tentei inserir 
groove também, executar melhor 
as linhas de baixo, mesmo não 
sabendo tocar o instrumento.  

AGORA RN – Quais foram suas 
inspirações? 

LUAN BATES – Bandas 
que sempre curti e que não 
apareciam como in� uências nos 
meus trampos anteriores: Stone 
Temple Pilots, Sparklehorse, 
Ventre, Hüsker Dü, Ween... tem 
um pouco daquela in� uência de 
Verve e Oasis também, mas bem 
menos que antes. Eu pensei muito 
também em “segundos discos” de 
outras bandas, porque percebi que 
muitos trazem essas tensões, um 
clima mais obscuro em relação 
ao primeiro álbum. O próprio 
“Purple” do STP, “Northern Soul” 
do Verve... tentei pegar o feeling 
de cada álbum e adicionar a esse 
disco de alguma forma. 

AGORA RN – Qual é sua música 
do “Nothing Left to Say” favorita e 
por quê? 

Luan Bates – “Jana”. Foi uma 
tentativa de sair da minha zona 
de conforto. Eu comecei a fazê-la 
em loop, que é um processo que 
não curto tanto, mas que foi 
bem legal, focando no baixo e na 
bateria. Eu tinha alguns trechos 
de letras guardados, e os usei 
como ponto de partida para a 
música. Coincidiu infelizmente 
com a perda de uma colega muito 
querida, no início da quarentena. 

MUITO 
A DIZER 

CLARA CORTÊZ

Então, escrevi essa faixa pensando 
nela. 

AGORA RN – No geral, qual é 
a principal mensagem que você 
pretende passar? 

LUAN BATES – O 
disco é sobre saúde mental, 
basicamente. Eu acho que a 
abordagem geralmente é bastante 
estereotipada. Nem sempre é 
sobre autoestima ou tragédia. O 
Setembro Amarelo não funciona 
se, ao longo do ano, as coisas 
continuam as mesmas para toda 
a sociedade. Tem muita coisa em 
mim que não consigo expressar. 
Não consigo entender por que 
minha saúde mental ou minha 
depressão afetam detalhes tão 
bestas, que acabam travando 
meu dia a dia. Mas percebi que 
muito do externo, do que vivo 
fora de casa e de como vejo as 
pessoas lidando com o mundo, 
também causa gatilho para esses 
problemas, e a gente deveria 
trazer mais esses gatilhos à tona, 
assim como o fato da depressão te 
empurrar para uma perspectiva 
muito negativa e quase violenta do 
mundo. 

AGORA RN – Quais são os 
próximos passos? 

LUAN BATES – Ainda 
tentando respeitar o isolamento 
social, o foco será a produção 
de conteúdo sobre o disco pela 
internet. Devo lançar mais alguns 
singles do álbum, a partir do mês 
que vem, além de contar como 
foi o processo de gravação, mais 
detalhes sobre as inspirações 
de cada música e, se as coisas 
melhorarem, tocar o disco ao vivo 
em 2021. Quero me manter bem, 
produzindo ainda mais e junto 
com outros artistas e bandas 
incríveis daqui do Estado. E uma 
turnê, porque tá dando saudade 
de tocar.

QRCODE

Aproxime a câmera do seu celular,
leia o QR Code acima e siga para o 
canal de Luan Bates no YouTube

É um disco mais pesado, 
voltado para as guitarras 
e baterias, e tentei inserir 
groove também, executar 
melhor as linhas de baixo, 
mesmo não sabendo tocar o 
instrumento”

“
LUAN BATES
CANTOR

MÚSICA Luan Bates lança álbum que discute saúde mental “de forma realista”



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

GREAT...  
Uma nova grande rodovia 

para o RN. Quem disse que isso 
pode acontecer foi o ministro 
das Comunicações do governo 
Bolsonaro, o potiguar Fábio Faria. 
Em seu Instagram, na última sexta, 
ele anunciou a possibilidade de 
privatização do trecho rodoviário 
federal que liga Feira de Santana, na 
Bahia, a Natal, no Rio Grande do Norte, 
com 1.045 Km. 

...WORK 
Segundo o ministro potiguar, 

o Ministério da Infraestrutura já 
realizou “a primeira reunião com 
as consultorias responsáveis pelos 
estudos”. A concessão envolverá obras 
em mais de 5 mil quilômetros de 
rodovias federais, “que passam por 11 
estados brasileiros”.

PRINCIPAL
Fábio explicou que serão objetos 

do estudo 12 trechos rodoviários, 
sendo o maior deles exatamente o que 
chega da Bahia ao RN. E além dele, 
trechos de rodovias que passam por 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, 
Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Rondônia 
e Rio Grande do Sul.

LONGO CAMINHO
Até chegar aqui – se isso acontecer 

– há um longo caminho a ser 
percorrido. O próprio ministro avisou: 
“O trabalho envolverá atividades como 
estudos de demanda, engenharia, 
análises socioambientais, indicação 
de melhorias e inovações no setor 
rodoviário, análise jurídica, avaliação 
econômico-� nanceira, elaboração de 
minuta de edital e apoio às audiências 
públicas”. 

PAUSA NO TRABALHO 
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 

(PBSD), tirou o domingo para passar 
um tempo com os � lhos e para “repor 
a vitamina D”, essencial para “reforçar 
a imunidade” em tempos de pandemia.  

APROVEITANDO 
O chefe do Executivo da capital 

potiguar sabe que, com a sua 
candidatura à reeleição, a demanda 
de trabalho tende a aumentar 
gradativamente até novembro, quando 
ocorrerão as eleições municipais deste 
ano. “Participar da criação dos � lhos 
também é importante”, disse ele em 
suas redes sociais. 

EXEMPLO 
Apresentar o Sistema de 

Deliberação Remota (SDR) integrado 
ao eLegis (Sistema do Processo 
Legislativo Eletrônico) para 20 
Parlamentos de diferentes países e 21 
Casas Legislativas brasileiras. Foi o que 
fez a Diretoria de Gestão Tecnológica 
da Assembleia Legislativa do RN, 
na última sexta-feira 18, durante a 
Semana Internacional da Democracia, 
em evento digital denominado 
“Legistech pela democracia – unindo 
Legislativos e ideias inovadoras”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>O presidente do Tribunal 

de Justiça do Rio manteve 
a prisão de Cristiane Brasil. 
Cláudio de Mello Tavares 
indeferiu os pedidos da defesa 
da ex-parlamentar, que queria 
relaxamento, revogação, 
substituição e conversão de sua 
prisão preventiva. 

>>A Europa está tentando 

>>Líder nas pesquisas, partido 
de Evo Morales tem chances de 
ganhar eleições na Bolívia no 
primeiro turno. Com a saída da 
presidenta interina da disputa, 
conturbada por escândalos, 
adversários do Movimento ao 
Socialismo ensaiam união para 
não dividir votos e vencer Luis 
Arce nas eleições de 18 de outubro. 

conter segunda onda da Covid-19 
sem impor quarentenas nacionais. 
Segundo o jornal O Globo, os 
casos no continente ultrapassam 
números registrados no início 
do ano, e autoridades impõem 
restrições localizadas para evitar 
lockdowns. 

O deputado Kelps Lima (Solidariedade), candidato a prefeito de Natal, avisou que vai usar um buggy, 
veículo tradicionalmente muito utilizado nesta capital, para fazer as movimentações de campanhas nos bairros

Descanso: Prefeito Álvaro Dias 
aproveitando o domingão na 
praia com os filhos. “Pausa 
no trabalho. Participar da 
criação dos filhos também é 
importante”, escreveu
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SONHO 
Deu na Veja que os aliados de João 

Doria “andam sonhando alto” para o 
projeto presidencial de 2022. “Querem 
Sergio Moro na vice para disputar 
contra Jair Bolsonaro”. A revista 
aponta que esses aliados acreditam 
que “pedindo com jeito”, o ex-juiz da 
Lava-Jato topa fechar a chapa.  

INCONCEBÍVEL 
Num período em que se vê o 

aumento no número de casos de 
violência doméstica, a pasta de 
Damares Alves simplesmente esvaziou 
verbas para combater esse tipo de 
crime. O Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos usou 
apenas metade da verba deste ano 
para ações de proteção e igualdade de 
direitos, informou a Folha de S.Paulo.  

REPERCUSSÃO 
Deu na Isto É que o veto é “da 

boca para fora” quando o assunto é 
a decisão de Bolsonaro de impedir a 
anistia de contribuições e multas para 
templos religiosos. Por temer “um 
processo de impeachment”, ele estaria, 
por trás, recomendando a derrubada 
do próprio veto e prometendo total 
imunidade tributária aos evangélicos”. 

CONVOCADOS 
Após visitarem no sábado 19 

regiões do Pantanal que tiveram parte 
da fauna e da � ora destruída pelo 
fogo, senadores da comissão externa 
encarregada de acompanhar as ações 
de enfrentamento aos incêndios que 
atingem o bioma decidiram convidar 
de imediato três ministros e o vice-
presidente, Hamilton Mourão, para 
discutir o problema.  

 PELO PANTANAL 
Os senadores entendem que a 

solução passa obrigatoriamente pela 
participação do governo federal. Eles 
também defenderam a construção 
de uma legislação especí� ca para a 
região, o Estatuto do Pantanal. “O 
Pantanal está sem proteção jurídica”, 
a� rmou o presidente da comissão 
externa, senador Wellington Fagundes 
(PL-MT). 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Neste início de semana, o Sol vai dar aquele match 
perfeito sem defeitos com a Lua e você conta com 
ótimas energias para resolver tarefas mais complexas 
ou que exigem um pouco mais de esforço da sua parte. 
Mercúrio e Plutão troam farpas logo cedo.

Neste início de semana, Sol e Lua trocam likes e enviam 
boas energias para fechar um negócio ou ganhar 
dinheiro no trabalho. Mas essa grana também pode 
surgir de onde menos espera e você vai se sair melhor 
mantendo sua boa sorte em segredo por enquanto. 

No trabalho, você pode colocar algumas tarefas em dia, 
ainda mais se tiver a ajuda dos colegas. A Lua continua 
em sua Casa dos Relacionamentos na parte da manhã 
e facilita a troca de ideias e a convivência com outras 
pessoas, sejam próximas ou não. 

A Lua continua em seu signo nesta segunda e traz à tona 
seu lado confi ante e cheio de energia. A Lua sorri para Sol, 
Saturno e Plutão, estimulando diferentes áreas e avisando 
que você vai contar com boas energias para resolver 
alguns assuntos pessoais hoje.

 O bom aspecto entre Sol e Lua neste início de semana 
avisa que a família pode ocupar boa parte da sua atenção 
agora, mas também vai oferecer o apoio e a ajuda que 
necessita para se destacar. Você vai esbanjar energia e 
pode colocar em dia as tarefas que fi caram incompletas.

Comece a semana agindo com cautela na hora de 
lidar com dinheiro. Se tem planos de conquistar uma 
promoção ou se busca um novo emprego, siga sua 
intuição e tenha cuidado com imprevistos e com a 
concorrência. 

Sua habilidade para se comunicar ganha um reforço do 
Sol em harmonia com a Lua nesta segunda. É hora de 
conversar com colegas, clientes e novos contatos, seja 
pessoalmente ou através das redes sociais. A Lua sorri 
para Plutão e Saturno nessa manhã.

Nesta segunda, os astros avisam que o contato com os 
amigos segue protegido e você pode contar com o apoio 
e os conselhos deles para o que precisar. Ainda assim, faça 
sua parte para não deixar o astral tenso e pegue leve com 
as críticas, especialmente no serviço.

A Lua se entende com Saturno e Plutão nesta segunda e 
avisa que a família pode precisar da sua ajuda em alguns 
momentos. Dê uma mãozinha e poderá contar com o 
mesmo apoio em troca -- o pessoal estará ao seu lado 
para o que precisar!

A Lua inicia a semana trocando likes com Sol, Plutão e 
Saturno. E essas vibrações positivas podem criar boas 
oportunidades de ganhar dinheiro logo cedo. Além 
disso, sua ambição estará em alta e você não vai poupar 
esforços para atingir metas mais altas.

Sol e Lua dão aquele match perfeito sem defeitos 
neste início de semana e enviam boas energias para 
a comunicação ou viagem rápida ligada ao trabalho. 
Se não tem planos para sair por aí, aproveite as boas 
vibrações para expandir sua rede profi ssional.

A dobradinha entre Sol e Lua vai proteger seus interesses 
nesta tarde e, de quebra, estimular seus relacionamentos, 
inclusive com pessoas que estão longe ou que não vê há 
algum tempo. Além disso, o bom aspecto da Lua com 
Saturno e Plutão alimenta grandes sonhos.

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
Eduardo Castro, apresentador do 

BandNews, também passa a ser 
aproveitado como narrador esportivo 

do BandSports...Já trabalhou 
com isso.Hoje, 22h45, tem a 

estreia de Mariana Godoy na Band. 
Catia Fonseca e Ronnie Von como 
convidados...E a ideia é aquela 

mesma: começa gravado, mas, em 
breve, será ao vivo.Há uma grande 

dúvida na Globo envolvendo a 
gravação da tradicional “Mensagem 
de Fim de Ano”. Se haverá ou não...
Independentemente de alguma ideia 
remota (virtual) com os contratados, 

não há clima nenhum para gritar 
“Hoje a festa é sua...”...Além da 
Covid-19 e as milhares de mortes 
no País como principal, tem ainda 
a questão das demissões, que não 
param.O SBT passou meio que 

batido nas comemorações dos 70 anos 
da televisão brasileira...

Aliás, a falta de iniciativas artísticas 
já é, de alguns anos, um problema 

no SBT ...Neste e em outros tantos 
aspectos, a sua direção já foi mais 

efi ciente.    

VIVA
Nesta segunda-feira, 16h, o canal Viva estreia “Malhação 95”, a primeira 
produzida na Globo.No elenco, Cláudio Heinrich, Danton Mello, Luigi 
Baricelli, Carolina Dieckmann, Fernanda Rodrigues, Pablo Uranga, André 
Marques, entre outros.

DIVULGAÇÃO

ALEMÃO
A Band, por sua vez, também tem 

que fazer prevalecer os seus direitos na 
transmissão do Campeonato Alemão. 
Começou ontem com RB Leipzig e 
Mainz, sem maior apelo. Bayern e 
Borussia, os que chamam atenção, 
jogaram na sexta e no sábado.

E OUTRA
A Bundesliga fechou a transmissão 

de todos os jogos com um aplicativo 
chamado One Football. Com a ESPN 
agora de fora e a Band só aos domingos, 
a tendência é que o Campeonato 
Alemão, aos poucos, acabe sumindo 
por aqui.

TRAMA DE ÉPOCA
Caminha a passos largos na Globo 

um projeto do roteirista Wendell 
Bendelack para a faixa das 18h. Uma 
trama ambientada na década de 1950, 
protagonizada por dois casais: um 
jovem e um maduro.

ACELERADO
Bendelack está adiantado 

nos capítulos e seu trabalho é 
supervisionado por Rosane Svartman, 
autora de “Totalmente Demais” e “Bom 
Sucesso”. Salvo engano, Bendelack será 

Libertadores: escolha dos jogos do SBT ainda é da Globo
Alguns aspectos ainda 

devem ser esclarecidos sobre 
essa entrada do SBT na 
“Libertadores”, inclusive porque, 
pela primeira vez, ela se dá no 
meio da competição.

Até então, a dona dos direitos 
sempre foi do começo ao � m.

Os jogos, da semana passada e 
todos da atual fase, foram escolhas 

da Globo, antiga detentora, casos 
dos já transmitidos Bolívar x 
Palmeiras e Universidad Católica x 
Grêmio.

Nesta quarta-feira 23, 
Guaraní do Paraguai x Palmeiras, 
Internacional x Grêmio.

A diferença é que, desta vez, 
o jogo da rede será o Grenal e o 
Palmeiras só para São Paulo.

Já no dia 30, River x São Paulo, 
Flamengo x Independiente del 
Valle.

E assim vai até as oitavas, 
quando aí sim, em � ns de 
outubro, no sorteio que será 
realizado, como a primeira 
opção é sempre da TV aberta, 
caberá ao SBT apresentar a sua 
própria lista. É isso.

o primeiro negro a se tornar autor 
titular de novelas da Globo.   

AUDIÊNCIA
Depois de uma estreia muito 

boa, “A Fazenda” continua com 
números bem superiores aos 

registrados nas temporadas 
passadas, considerando o 
mesmo período de exibição. E a 
expectativa da direção da Record, 
considerando os fatores em jogo, é 
de um crescimento ainda maior no 
decorrer dos próximos dias.
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Três times potiguares estrearam 
pelo Campeonato Brasileiro da 
Série D na tarde deste domin-

go 20. O Globo foi o único potiguar a 
vencer na estreia da competição. ABC 
e Potiguar de Mossoró ficaram no 
empate, a exemplo do América, que 
estreou no sábado 19.

O Globo de Ceará-Mirim venceu o 
Atlético da Paraíba por 2 a 1, jogando 
em Cajazeiras (PB). A partida eletrizan-
te só foi decidida nos minutos finais, no 
estádio Perpetão. O Globo vencia por 1 
a 0 até os 47 minutos da segunda etapa 
quando sofreu o empate. Mas a Águia 
não desistiu e buscou o gol da vitória 
no último lance, aos 50 minutos.

Os gols do time potiguar foram 

anotados por Beleu, que mandou a bo-
la no ângulo, e Júlio Carioca, que pas-
sou pelas costas da zaga para botar o 
Globo de novo na frente. O Atlético-PB 
marcou com Bruno Gonçalves.

A partida do ABC também foi de-
cidida nos minutos finais. O Alvinegro 
vencia o Itabaiana (SE) fora de casa até 
os 49 minutos do segundo, quando a 
bola bateu na mão de Richarlison e o 
árbitro marcou pênalti. Thiago Santos 
bateu forte no meio do gol e fechou 
o placar: 1 a 1. O gol do alvinegro foi 
marcado pelo volante Sousa Tibiri, 
que aproveitou rebote do goleiro após 
cobrança de escanteio.

O Potiguar de Mossoró também con-
quistou apenas um ponto na estreia do 

campeonato. O Time Macho empatou sem 
gols com o Freipaulistano (SE) em casa.

No sábado, América e Campinense 
(PB) também ficaram no 0 a 0 na Are-
na das Dunas, em Natal.

PRÓXIMOS JOGOS
O Globo recebe o Guarany de 

Sobral (CE), no Barrettão, sábado 26, 
às 15h. Já o América viaja até o Ceará 
para enfrentar o Floresta, no sábado 
26, às 15h30. Globo e América estão no 
Grupo 3 da Série D.

Também no sábado 26, o Potiguar 
pega o Coruripe (AL) fora de casa, às 
16h. Enquanto o ABC recebe o Jacyobá 
no Frasqueirão, às 16h, no domingo 27. 
Potiguar e ABC dividem o Grupo 4.

Globo é o único 
potiguar a vencer na 
estreia do Campeonato 
Brasileiro da Série D
BRASILEIRÃO | Jogando em Cajazeiras (PB), clube potiguar venceu o Atlético por 2 a 1. América,
ABC e Potiguar de Mossoró ficaram no empate. Na próxima rodada, Globo e ABC jogam em casa

Jogo da Águia de Ceará-Mirim, na Paraíba, foi decidido nos segundos finais

GLOBO FC / REPRODUÇÃO

BRASILEIRÃO

Se depender da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, o jogo entre 
Flamengo e Athletico, no dia 4 de 
outubro, no Maracanã, marcará 
o retorno do público aos estádios.

Após reunião realizada na 
última sexta-feira 18 no Riocen-
tro, Zona Oeste do Rio, a prefei-
tura e demais autoridades muni-
cipais, estaduais e até federais se 
posicionaram a favor da volta de 
um terço do público aos estádios 
cariocas. À noite, o prefeito Mar-
celo Crivella anunciou a volta da 
torcida no jogo do dia 4.

O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, contudo, 
estendeu a proibição de eventos 
com presença de público até 6 
de outubro.

Corinthians, Botafogo e 
Vasco já se posicionaram contra 
a medida. O presidente do clube 
paulista, Andrés Sanchez, disse 
através das suas redes sociais 
que o time não entrará em cam-
po pelo Brasileirão caso a volta 
do público nos estádios aconte-
ça apenas no Rio de Janeiro.

PREFEITURA DO RIO 
QUER PÚBLICO NO 
MARACANÃ NO
DIA 4 DE OUTUBRO

JOGO ELETRIZANTE

Após o Inter perder para o 
Fortaleza por 1 a 0, o Atlético-
-MG venceu o Atlético-GO, por 
4 a 3 no sábado 19 e assumiu a 
liderança do Brasileirão. Com 
o resultado, o time comanda-
do por Jorge Sampaoli chegou 
aos 21 pontos, um a mais do 
que o Colorado.

O time mineiro tem sete 
vitórias e três derrotas no Bra-
sileirão, com 18 gols marcados 
e 12 sofridos. O Galo volta a 
campo pela competição no 
próximo sábado 26, às 21h, 
contra o Grêmio no Mineirão. 
No mesmo dia, às 19h, o Inter 
enfrenta o São Paulo.

O Palmeiras, que podia 
encostar na ponta, empatou. 
Neste domingo 20, a equipe de 
Vanderlei Luxemburgo ficou 
no 1 a 1 com o Grêmio, pela 11ª 
rodada do Nacional, em Porto 
Alegre. Raphael Veiga abriu 
o placar para o Palmeiras em 
um bonito chute no segundo 
tempo, mas Ferreira evitou a 
derrota do time da casa.

ATLÉTICO-MG 
ASSUME 
LIDERANÇA DO 
BRASILEIRÃOMARCELO CORTES / FLAMENGO

Após a goleada por 5 a 0 sofrida 
para o Independiente Del Valle, 
na última quinta-feira 17, o Fla-

mengo ganhou mais um problema. O 
clube informou neste domingo 20 que 
Gabigol tem uma lesão na coxa direita 
e iniciou tratamento. Não há tempo há-
bil de recuperação, e ele será desfalque 
contra o Barcelona, na terça-feira 22.

De acordo com comunicado do 
Flamengo, o atacante sentia dores na 
parte posterior da coxa direita e, por 
isso, realizou exames. O camisa 9 se-
gue com a delegação rubro-negra em 
Guayaquil. O retorno será logo após o 
jogo de terça, em voo fretado.

O confronto com o Barcelona ga-
nhou ainda mais importância para a 
equipe, que está em segundo lugar no 
grupo, manter o rumo da classificação 
na Libertadores.

Pedro é o favorito para substituir o 
camisa 9 pela quarta rodada da fase de 
grupos da Libertadores.

Na derrota para o Del Valle, o téc-
nico Domènec Torrent escalou Diego 
como meia, Everton Ribeiro e Arrasca-
eta pelos lados e Gabigol centralizado. 
Com o camisa 9 fora, Pedro deve entrar 
como centroavante e Diego deve sair 
para a entrada de Bruno Henrique, pe-

la esquerda.
Pedro, que tem oito gols em 23 jo-

gos pelo Flamengo, entrou na metade 
do segundo tempo no lugar de Arrasca-
eta, no ultimo jogo.

Outra opção para Domenéc seria 
utilizar Bruno Henrique no lugar de 
Gabigol, com Michael ou Pedro Rocha 
pelo lado mantendo a intensidade do 
ataque. Recém recuperado de lesão, 
o atacante mineiro estava disponível 

contra o Del Valle, mas ficou no banco.
Já Pedro Rocha volta a ficar dispo-

nível para Domènec. Ele ficou apenas 
quatro minutos em campo na vitória 
por 2 a 1 sobre o Fortaleza, pela oitava 
rodada do Brasileirão, após sentir dor 
na coxa. O Flamengo está em segundo 
lugar no Grupo A, com seis pontos, três 
a menos que o Del Valle e três à frente 
do Junior Barranquilla-COL. Próximo 
adversário, o Barcelona é lanterna.

Flamengo de Gabriel entra pressionado em campo na próxima terça, no Equador

Gabigol tem lesão na coxa e 
desfalca o Fla na Libertadores
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