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GREVE DOS CORREIOS FECHA 
70% DAS AGÊNCIAS NO ESTADO

OPERAÇÃO DO MPRN 
APURA FRAUDES E
AFASTA PREFEITO
DE CARNAUBAIS

SENADO ADIA VOTAÇÃO
DE PROJETO DO QUE 
AUMENTA VALIDADE DA 
CARTEIRA DE MOTORISTA

CASAS DE RECEPÇÃO, 
BUFFETS E SALÕES DE 
FESTA PODEM VOLTAR A 
FUNCIONAR EM NATAL

MAIS VOTADO PARA 
REITOR, ARNÓBIO
DIZ QUE IFRN VIVE 
“INTERVENÇÃO”

AMÉRICA VENCE E 
MANTÉM VIVA A DISPUTA 
PELA LIDERANÇA DO 
SEGUNDO TURNO

DESMONTE. 2 | Com autorização da 
Justiça, foram cumpridos mandados de 
busca e apreensão e de afastamento de 
autoridades. Além do prefeito, mais seis 
servidores públicos foram afastados

TRÂNSITO. 6 | Senado decidiu, por 39 
votos a 31, tirar de pauta o projeto do 
governo que afrouxa leis de trânsito e 
aumenta, de cinco para dez anos, o 
prazo para renovação da CNH

RETOMADA. 11 | Para poder operar, os 
estabelecimentos devem submeter 
clientes a protocolos rigorosos de 
biossegurança, como aferição de 
temperatura e controle de acesso

EDUCAÇÃO. 6 | Professor não foi 
nomeado pelo Ministério da Educação 
para o cargo porque responde a 
uma sindicância. Ele cobra fim da 
investigação. “Sentaram no processo”

ESTADUAL. 16 | América bateu o Palmeira 
por 3 a 1 na Arena das Dunas, em Natal, 
com dois gols do estreante Zé Eduardo 
e outro de Thiaguinho. Time alvirrubro 
agora foca na Copa do Brasil

PARALISAÇÃO. 5 | Ato acontece no momento em que aumentou a procura pelo serviço de entregas, o que levou a uma demora maior para a entrega de encomendas. Categoria 
reclama que governo revogou acordo coletivo que valia até 2021 e trazia benefícios para os servidores, como 30% de adicional de risco e licença-maternidade de 180 dias

EMPRESÁRIO PERDE 
QUIOSQUE E AGORA 
VIVE DO AUXÍLIO

ANVISA AUTORIZA 
TESTES PARA NOVA 
VACINA NO RN

PERDA. 7 | Sem o quiosque da 
Praia do Meio, que foi incendiado, 
Anderson Trindade tem só os R$ 
600 do governo

AJUDA. 3 | Ministro da Economia 
estuda editar medida provisória 
para manter benefício, mas com 
valor menor que R$ 600

IMUNIDADE. 10 | Pesquisa prevê a 
inclusão de até 60 mil voluntários, 
com mais de 18 anos, sendo 7 mil 
apenas no Brasil

PAULO GUEDES AVALIA 
ALTERNATIVAS PARA 
PRORROGAR AUXÍLIO

PAULO GUEDES AVALIA 

A SERVIÇO DO TRÁFICO
“OPERAÇÃO ALÉM-MAR”. 8 E 9 | Após interceptar carga de 
cocaína no Porto de Natal, Polícia Federal faz megaoperação 
para desmontar esquema de tráfico internacional de drogas 
e bloqueia R$ 100 milhões e apreende até jatinho
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O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), a� rmou nesta 
terça-feira 18 que vai traba-

lhar contra a volta de um imposto 
nos moldes das CPMF. Para Maia, o 
Congresso deve priorizar as reformas 
e atuar para que o Brasil “não entre 
nesse pesadelo”.

“Vou trabalhar contra. Vou traba-
lhar para que ela seja, inclusive, der-
rotada já na CCJ (Comissão de Consti-
tuição e Justiça) para que o Brasil não 
entre nesse pesadelo de � car criando 
imposto a cada crise. Vamos olhar o 
que deu certo no mundo e não vamos 
tentar criar o que a gente já fez de algu-
ma forma”, a� rmou, durante conferên-
cia promovida pelo Banco Santander.

A equipe do governo tem defendi-
do a criação de um imposto sobre mo-
vimentações � nanceiras. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, já classi� cou 
como “maldade” e “ignorância” cha-
mar a tributação sobre pagamentos 
eletrônicos que ele quer implementar 

de “nova CPMF”. Porém, Maia argu-
mentou que vai continuar “achando 
que é CPMF” enquanto o governo não 
apresentar a proposta.

“Eu respeito que o Paulo diga que 

não é CPMF, mas enquanto não tiver 
proposta eu vou continuar achando 
que é CPMF. Não vamos fazer aquilo 
que não deu certo no Brasil. A gente 
sabe qual foi o impacto negativo da 

CPMF.
Sobre a agenda de privatizações do 

governo, Rodrigo Maia avaliou que ain-
da há resistência entre os deputados 
e os senadores para aprovar a privati-
zação da Eletrobras em 2020. Apesar 
de classi� cá-la como “importante”, o 
presidente defendeu que ela � que para 
o próximo ano.

“Não acho que a questão de pri-
vatizar essa empresa esse ano ou no 
próximo ano vai fazer muita diferença. 
Não tratar da regulamentação do teto 
gastos, não tratar da reforma adminis-
trativa, não tratar da reforma tributá-
ria vai ter um impacto negativo muito 
maior”, destacou.

O presidente da Câmara dos De-
putados ainda cobrou que o governo 
mande a reforma administrativa e 
apresente uma reforma tributária 
completa. Na proposta sobre o tema 
enviada ao Congresso, o Ministério da 
Economia propôs apenas a uni� cação 
de PIS e Co� ns, tributos federais.

“Vou trabalhar contra”, afirma 
Maia sobre recriação de CPMF
TRIBUTAÇÃO | Equipe do governo tem defendido a criação de um imposto sobre movimentações financeiras. Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, já classificou como “maldade” e “ignorância” chamar a tributação sobre pagamentos que ele quer implementar de “nova CPMF”

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é contra criação de novo imposto agora

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

A ministra Cármen Lúcia, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou nesta ter-

ça-feira 18 que o ministro da Justiça, 
André Mendonça, forneça imediata-
mente a cada um dos magistrados do 
STF uma cópia do dossiê elaborado 
contra 579 servidores federais e es-
taduais identi� cados como antifas-
cistas. A elaboração do relatório pela 
Secretaria de Operações Integradas 
(Seopi) será discutida pelo plenário 
do STF nesta quarta-feira 19.

O gabinete de Cármen recebeu 
na última segunda-feira 17 uma có-
pia do documento das mãos do chefe 
de gabinete de Mendonça, mesmo 
sem uma determinação do Supremo 
para que o material lhe fosse encami-
nhado. A ministra determinou que o 
dossiê seja mantido sob sigilo.

Em outra sinalização ao Supre-
mo, Mendonça, também decidiu 
criar um grupo de trabalho que se-
rá responsável pela elaboração de 
uma política nacional e estratégia 
nacional de inteligência de segu-

rança pública. No texto, que deverá 
ser publicado no Diário O� cial da 
União (AGU), Mendonça aponta 
a necessidade de “de� nir marcos 
normativos, estratégicos e � nalísti-
cos, à luz do Estado democrático de 
direito, às atividades de inteligência 
desenvolvida no âmbito da Segu-
rança Pública”.

O grupo de trabalho terá um 
prazo de 60 dias para conclusão das 
atividades.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
de� agrou nesta terça-feira 

18 a Operação Desmonte, que in-
vestiga a prática de irregularidades 
na Prefeitura de Carnaubais, muni-
cípio da região do Vale do Açu, no 
interior do Rio Grande do Norte.

Com autorização da Justiça, 
foram cumpridos mandados de 
busca e apreensão e de afastamen-
to de autoridades. O prefeito da 
cidade, � iago Mangueira, mais 
conhecido como Dr. � iago, e mais 
seis servidores públicos, foram 
afastados do cargo e estão proibi-
dos de frequentar as dependências 
da Prefeitura.

A operação Desmonte foi 
realizada com o apoio da Polí-
cia Militar. Foram cumpridos 18 
mandados de busca e apreensão 
nas cidades de Carnaubais, Natal, 
Mossoró e Assu. Ao todo, 16 pro-
motores de Justiça, 37 servidores 
do Ministério Público e ainda 75 
policiais militares participaram da 

ação.
As investigações do MPRN 

foram iniciadas em 2019 para 
apurar crimes cometidos contra o 
patrimônio público do Município 
de Carnaubais e ainda estão sob 
segredo de Justiça. Durante o cum-
primento dos mandados de busca 
e apreensão, dois homens foram 
presos em � agrante por posse de 
arma de fogo sem o devido regis-
tro.

Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Policiais foram à Prefeitura de Carnaubais

Cármen Lúcia determina que 
Mendonça entregue dossiê

Operação apura fraudes e 
afasta prefeito de Carnaubais

CONTRA ANTIFASCISTAS DESMONTE 

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou nesta terça-feira 18 a 
lei que desobriga creches, escolas 
e instituições de ensino superior 
a cumprirem, em 2020, o mínimo 
de dias letivos previsto em lei.

A � exibilização começou a va-
ler em abril, quando o presidente 
editou uma medida provisória so-
bre o tema. Como o texto passou 
por mudanças no Congresso, as 
alterações voltaram ao Palácio do 
Planalto para sanção ou veto de 
Bolsonaro. O prazo para a decisão 
terminava nesta terça.

Segundo a Secretara-Geral 
da Presidência da República, Bol-
sonaro vetou seis das mudanças 
aprovadas no Congresso. O teor 
desses vetos não foi divulgado, e 
a lei não tinha sido publicada no 
“Diário O� cial da União” até a pu-
blicação desta reportagem.

A regra “tradicional”, estabe-
lecida na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, prevê o mínimo 
de 200 dias letivos para todo a 
educação básica (ensino infantil, 
fundamental e médio) e para as 
instituições de ensino superior.

A medida provisória, agora 
convertida em lei, estabelece que 
esse número poderá ser � exibi-
lizado em 2020. Mas, do ensino 
fundamental em diante, a carga 
horária mínima terá de ser cum-
prida – mesmo que parte dos 
dias letivos sejam compensados 
em 2021.

As diretrizes para o retorno às 
aulas e a redistribuição da carga 
horária deverão ser de� nidas pelo 
Conselho Nacional de Educação.

Inicialmente, a MP editada 
em abril previa a � exibilização do 
ano letivo apenas para os estabe-
lecimentos de ensino de educação 
básica e superior. Além disso, o 
texto original somente abreviava 
a duração dos cursos de medici-
na, farmácia, enfermagem e � sio-
terapia. As demais regras foram 
incluídas no Congresso.

EDUCAÇÃO

BOLSONARO SANCIONA 
LEI QUE LIBERA 
ESCOLAS DE CUMPRIR 
200 DIAS LETIVOS

ROSINEI COUTINHO / STF MPRN / DIVULGAÇÃO

MARINHA / REPRODUÇÃO
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Ainda sem uma definição sobre 
o novo formato do Bolsa Famí-
lia, o governo estuda usar uma 

Medida Provisória para prorrogar o 
auxílio emergencial com valor abaixo 
dos atuais R$ 600.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, sempre defendeu um valor de 
R$ 200 porque essa é a média aproxi-
mada do pagamento do Bolsa Família, 
mas auxiliares do governo contam 
com parcelas de R$ 300 e a possibilida-
de dos pagamentos até dezembro.

O presidente Jair Bolsonaro já 
defendeu uma redução gradual dos 
valores, uma medida que técnicos cha-
mam de “desmame” do programa. Eles 
ressaltam, no entanto, que ainda não 
há definição sobre o valor.

A lei que rege o auxílio emergencial 
define que o benefício pode ser prorro-
gado atualmente por ato do Executivo 
sem a necessidade de validação do 
Congresso, desde que seja mantido o 
valor de R$ 600 (já que esse é o valor 
previsto no texto).

Após o encerramento dos três me-
ses originais do programa (abril, maio e 
junho), o governo já liberou mais duas 
parcelas do auxílio (julho e agosto). O 
valor de R$ 600 foi mantido.

Com o encerramento dos repasses 

se aproximando e a ausência de um no-
vo programa social, além das pressões 
políticas para que o auxílio tenha con-
tinuidade, a equipe econômica busca 
uma alternativa.

A tendência, segundo fontes, é 

viabilizar as parcelas com a criação de 
uma MP, ou seja, por um mecanismo 
legal diferente da lei atualmente em 
vigor. Isso abre caminho para que o au-
xílio tenha um formato diferente.

Embora a medida provisória preci-
se ser aprovada pelo Congresso poste-
riormente, o texto tem força imediata 
de lei e pode ser executado ainda du-
rante as discussões.

Nesta terça-feira 18, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse que prorrogar o auxílio com o va-
lor de R$ 600 “é muito difícil”.

“Nós [os congressistas] temos res-
ponsabilidade”, afirmou. Segundo ele, 
a análise a ser feita deve considerar o 
impacto da medida nas contas públi-
cas. Atualmente, o benefício represen-
ta um custo superior a R$ 50 bilhões 
por mês.

Para o presidente da Câmara, a ma-
nutenção do auxílio no valor de R$ 600 
pode pressionar ainda mais as contas 
públicas e, com isso, acelerar a inflação 
e reduzir os investimentos no País.

Governo estuda MP para 
auxílio de menos de R$ 600
FINANÇAS | Medida pode ser adotada porque lei atual só autoriza prorrogação do auxílio no valor de R$ 600. Embora a medida provisória
precise ser aprovada pelo Congresso posteriormente, o texto tem força imediata de lei e pode ser executado ainda durante as discussões

Ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda alternativas para prorrogar auxílio emergencial

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira 18 
o texto-base da Medida Pro-

visória 958, que libera empresas e 
pessoas físicas de uma série de obri-
gações para que tenham acesso faci-
litado ao crédito bancário e sofram 
menos os impactos econômicos 
decorrentes da pandemia do novo 
coronavírus no País.

Na lista de facilidades, a MP 
dispensa os bancos públicos de exi-
girem dos clientes a apresentação 
de certidões de quitação de tributos 
federais, certificado de regularidade 
do FGTS e comprovante de regulari-
dade eleitoral. A isenção não alcança 

tributos previdenciários.
Pelo texto aprovado, a data li-

mite dessa dispensa é 31 de dezem-
bro de 2020 ou até quando durar o 
estado de calamidade pública. Mi-
cro e pequenas empresas contarão 
com prazo estendido de mais 180 
dias além deste. O texto original, 
enviado pelo governo em abril, 
tinha uma data mais curta, 31 de 
setembro.

Antes da votação do texto-base, 
trechos que previam a renegociação 
com desconto de dívidas do crédito 
rural foram retirados, por serem con-
siderados desconexos à medida, após 
questionamento do partido Novo.  

Deputados e senadores decidi-
ram nesta terça-feira 18 adiar 
por pelo menos 15 dias a análise 

do veto presidencial à redução de im-
postos sobre a folha de pagamento dos 
setores que mais contratam no País.

O veto foi incluído na pauta da 
sessão do Congresso desta quarta 19, 
mas a previsão é que seja analisado 
em 2 de setembro.

O presidente do Congresso Na-
cional, senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), está tentando ajudar o 
governo a planejar a votação até a 
data, uma vez que, no Congresso, a 
maioria dos parlamentares diz que 
o veto tem chance de ser derrubado.

O Congresso aprovou a prorro-
gação da desoneração até o fim de 
2021, mas o presidente Jair Bolsonaro 
entendeu que a medida configurou 
renúncia fiscal e decidiu vetar.

Na prática, com o veto, a deso-
neração da folha de pagamento está 
prevista para terminar no fim de 
2020. E são 17 setores da economia 
incluídos na desoneração, os que 
mais empregam no País, entre os 
quais tecnologia da informação e 
calçados.

O recado que o Congresso Na-
cional tem dado ao governo é que é 
“muita insensibilidade” retirar o be-
nefício no fim do ano.Medida provisória visa auxiliar empresas a se reerguerem no pós-pandemia de Covid-19

Câmara aprova MP que 
facilita acesso ao crédito

Congresso adia votação de 
veto à desoneração da folha

DINHEIRO

PARA SETEMBRO
Veto está incluído na pauta do Congresso nesta quarta-feira, mas deve ficar para setembro

A reeleição de Davi Alcolum-
bre (DEM-AP) para a Presidên-
cia do Senado está nas mãos do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
e a advocacia da Casa deve usar 
como base para que ele possa dis-
putar mais um mandato a Emen-
da Constitucional 16, de 1997, 
que garantiu a reeleição do então 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso e, posteriormente, de 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff.

A posição do parlamentar de-
pende apenas da interpretação do 
plenário da Corte para concorrer 
ao próximo pleito, e afasta a ne-
cessidade de editar uma proposta 
de emenda à Constituição (PEC) 
— que tem que passar pelas duas 
casas do Congresso, que o obri-
garia a conseguir 308 deputados 
favoráveis, que se somariam aos 
votos que já teria no Senado.

Para o governo, a reeleição de 
Alcolumbre tem prós e contras. 
Ele transita entre todos os parti-
dos e assumiu papel conciliador 
nas diversas crises que o presiden-
te Jair Bolsonaro se envolveu com 
o parlamento — e esta é a parte 
boa. A ruim é que uma interpre-
tação favorável pelo STF também 
abre caminho para Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) concorrer à reeleição à 
cadeira que ocupa hoje. Embora 
negue, o presidente da Câmara 
teria forte apoio entre deputados.

Se o STF reinterpretar a Cons-
tituição favorecendo Alcolumbre 
— e, por tabela, Rodrigo Maia —, 
será necessário, apenas, modifi-
car o regimento interno das duas 
casas do Legislativo, de acordo 
com Eduardo Tavares, advogado 
especialista em Direito Eleitoral e 
membro fundador da Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral.

Ele explica que, embora a 
Constituição vede a reeleição dos 
presidentes da Câmara e do Se-
nado, já houve exceções — como 
a do senador Antônio Carlos Ma-
galhães (1997-1999 e 1999-2001), 
eleito e reeleito na mesma legis-
latura. Para o jurista, o STF pode 
fazer uma interpretação consti-
tucional com base no momento 
histórico.

MANOBRA

ALCOLUMBRE TENTA 
USAR “EMENDA FHC” 
PARA PERMANECER À 
FRENTE DO SENADO

EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO

MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOS

PEDRO VITORINO
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NÚMERO DE PESSOAS 
COM COVID-19 JÁ CAIU 9,2%

ADVOGADOS PEDEM A 
SAÍDA DO PRESIDENTE DA OAB

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

DESTINO DEFINIDO
Diretor-geral da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), 
o brasileiro Roberto Azevêdo 
anuncia nesta quarta-feira o que 
vai fazer após deixar o cargo, no 
� m do mês. Seu destino será a 
iniciativa privada, nos EUA.

MOLEZA REMUNERADA
O Senado não perde a chance 

de � anar. Agora, decidiu estender 
até o � m do ano a dispensa de 
ponto. E continua sem fazer a 
menor ideia de quantos de fato 
trabalham, mesmo em home o�  ce. 
A � rma é rica.

BRINCANDO COM FOGO
Há apreensão no Amazonas 

com a presença em Brasília de 
políticos de má fama, advogados 
marionetes e empresários para 
“abafar” investigações da Polícia 
Federal contra o governador 
Wilson Lima. Devem estar cientes 
de que, se tentarem, receberão voz 
de prisão.

FOI UMA FESTA
Bolsonaro se sente em casa 

quando vai ao Mato Grosso do 

Sul, especialmente a cidade de 
Nioaque, onde serviu como militar. 
Conhece todo mundo, do garapeiro 
ao dono de padaria. Foi muito 
aplaudido. 

TÁ FEIA A COISA
Se a visita de Bolsonaro ao 

Mato Grosso do Sul foi sucesso de 
público, serviu para mostrar que 
a popularidade do governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB) está 
no rés do chão. Foi vaiado o tempo 
todo.

ELOGIO SURPRESA
Até o líder da oposição, 

deputado André Figueiredo (PDT-
CE), admitiu que o novo líder do 
governo, Ricardo Barros, tem um 
“excelente nível de diálogo” e muita 
experiência na articulação. “Tem 
credibilidade”, diz.

PRIORIDADE: FAZER POLÍTICA
No primeiro pronunciamento 

como líder do governo na 
Câmara, o deputado Ricardo 
Barros (PP-PR) destacou que o 
importante é “agregar, ceder, para 
que haja entendimento”, e “aprovar 
projetos”.

Habituada a pedir impeachment de presidentes da República, à exceção 
de Lula e Dilma, claro, a OAB nacional vive hoje um momento incomum, 
com o avanço de uma campanha para afastar seu próprio presidente, Felipe 
Santa Cruz. “Ele já passou de todos os limites que a ética, a moral, e o cargo 
lhe impõem”, diz o ex-dirigente Charles Dias, um dos muitos advogados 
indignados, fazendo coro com a campanha “#forafelipesantracruz, Nossa 
OAB você não representa” nos Estados.

ESTRANHO EMPENHO
Felipe Santa Cruz é acusado 

de tentar desesperadamente 
premiar um ex-funcionário 
“arquivo vivo” com R$600 mil e 
mais R$17 mil mensais.

PRESIDENTE SÓ BIÔNICO
A repulsa a Santa Cruz 

ocorre no momento em que a 
OAB não admite voto direto 

para que quase 1 milhão 
de advogados elejam o 
presidente. 

APENAS UMA LOROTA
Ao presidir a OAB, a 

eminência parda Marcus 
Vinicius Furtado Coelho 
prometeu publicamente que seu 
sucessor seria eleito pelo voto 
direto.

É rotina do “jornalismo de funerária” destacar apenas o total de pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus, citando os milhões de casos confirmados, 
mas a verdade é que o número de doentes no Brasil atingiu o pico em 8 de 

agosto, com 818.533 casos simultâneos. Desde então, a tendência tem sido de 
queda, com mais pessoas curadas que infectadas. Desde então, o total de casos 
simultâneos caiu 9,2%, para 743.287. Sempre adicionando números, o noticiário 
faz parecer que a pandemia só piora, mas o Brasil já superou os 2,5 milhões de 
curados. O menor número de doentes gera alívio nos hospitais, que têm mais 
condições de prestar atendimento adequado e salvar mais vidas. O desafogo 
nos hospitais fez cair para 964, a menor desde o início de junho, a média móvel 
de mortes, que ficou acima de mil por 57 dias. Enquanto as curas seguem em 
crescimento, a média móvel de novos de casos, que era de 46,2 mil no início do 
mês, caiu 5,5%, para 43,6 mil.

ORÇAMENTO | Levantamento sobre a população deveria ter sido feito em 2020, e já havia sido adiado para
2021 devido à pandemia. Custo da pesquisa é de R$ 2 bilhões. Recursos seriam destinados para outras áreas

O Censo 2021 pode ser can-
celado. É que o governo Jair 
Bolsonaro cogita deixar pa-

ra 2022 o Censo Demográ� co 2020, 
programado para o ano que vem. É 
o que diz matéria publicada nesta 
terça-feira 18 pelo jornal O Estado 
de S. Paulo.

Segundo a publicação, “essa possi-
bilidade foi incluída nas discussões da 
proposta de Orçamento de 2021, que 
será encaminhada ao Congresso no 
� m deste mês”.

Ainda de acordo com a reporta-
gem, os recursos para a realização do 
Censo, uma das principais pesquisas 
estatísticas do País, seriam remaneja-
dos para outras áreas no Orçamento. 
“A ideia é que a verba que seria destina-
da ao Censo – R$ 2 bilhões – reforce o 
Orçamento do Ministério da Defesa e 
outros ministérios”.

Nas discussões sobre a proposta de 
orçamento, o governo tem privilegiado 
a ala militar. O Estadão ainda apurou 
que o presidente Jair Bolsonaro orde-

nou em duas ocasiões (segunda-feira, 
17, e terça-feira, 18) um acréscimo total 
de R$ 2,27 bilhões ao limite sugerido de 
gastos à Defesa.

Em disputa por sobra do orçamento, tradicional pesquisa sobre a população pode ser cancelada

Censo pode ser cancelado; Governo 
quer destinar mais verba para Defesa

De 2,8 milhões de empresas 
em funcionamento no Bra-
sil na primeira quinzena de 

julho, 44,8% foram afetadas negati-
vamente pela pandemia do novo co-
ronavírus, diz a pesquisa Pulso Em-
presa, divulgada nesta terça-feira 18 
pelo IBGE. Isso signi� ca que o coro-
navírus ainda prejudica os negócios 
de quatro em cada dez empresas.

As pequenas empresas (até 49 
funcionários, o maior contingente 
da amostra) foram as mais afeta-
das: de 2,7 milhões de empresas 
nessa faixa, 44,9% sofreram impac-
to negativo. Entre as de maior porte 
(a partir de 500 funcionários), o im-
pacto foi menor: 39,2%.

A pesquisa também revela que 
as maiores incidências com peque-

no ou nenhum efeito foram encon-
tradas entre as empresas de porte 
médio (37,4%) e de grande porte 
(35,6%), o que demonstra que o 
pequeno empresário tem sido mais 
afetado pela crise.

“Ainda há uma grande incidên-
cia de impacto negativo, mas já co-
meçamos a perceber uma melhora, 
visto que, na quinzena anterior, o 
impacto negativo atingiu 62,4% das 
empresas”, analisa Flávio Magheli, 
coordenador de pesquisas do IBGE.

Entre os setores, os efeitos ne-
gativos foram percebidos por 47% 
de 1,2 milhão de empresas de servi-
ços, com destaque para os serviços 
prestados às famílias (55,5%) e os 
serviços pro� ssionais, administra-
tivos e complementares (48,3%).

Comerciantes reabriram as portas, mas ainda encaram dificuldades no pós-pandemia

IBGE: 40% das empresas 
ainda sofrem com Covid-19

EFEITOS NA ECONOMIA
PROJETO DE LEI

O deputado estadual Kleber 
Rodrigues (PL) apresentou um pro-
jeto de lei na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte para incluir 
no cardápio da merenda escolar 
da rede estadual o leite de cabra e 
a carne de caprinos e ovinos. A ini-
ciativa tem como objetivo reforçar 
a alimentação com proteínas que 
evitem a desnutrição dos alunos.

“Sabemos que a desnutrição 
traz como consequência distúr-
bios orgânicos causados por vários 
graus de de� ciência prejudicando 
a aprendizagem”, disse o deputado.

De acordo com o projeto, o leite 
de cabra seria ofertado aos alunos, 
pelo menos, 2 vezes por semana e as 
carnes de caprino ou de ovino pelo 
menos uma vez por semana.

Além dos benefícios à saúde, 
o projeto de lei também vai fo-
mentar o agronegócio do Estado, 
possibilitando que os pequenos 
criadores garantam a venda de 
toda a produção.

DEPUTADO QUER LEITE 
DE CABRA E CARNES DE 
CAPRINO E OVINO NA 
MERENDA ESCOLAR

EDUARDO MAIA / ALRN

HUGO BARRETO / METRÓPOLES

LUCAS LACAZ RUIZ / AE
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A greve dos servidores dos Cor-
reios iniciada nesta terça-feira 
18 em todo o Brasil, pode impli-

car na paralisação do funcionamento 
de mais de 70% das agências no Rio 
Grande do Norte. A paralisação é por 
tempo indeterminado.

De acordo com o presidente do 
Sindicato dos Servidores dos Correios 
do RN (Sintect), Edilson Shampoo, 
pelo menos 60% das 196 agências do 
Estado já aderiram à paralisação. O 
sindicalista conta que a categoria pede 
a manutenção de “direitos conquista-
dos” e não cobra nenhum aumento.

“Não queremos mais. O que pedi-
mos é que seja mantido o que batalha-
mos por anos para conquistar e está 
sendo tirado pelo Governo Federal. São 
cerca de 70 direitos assegurados que 
estão sendo retirados”, contou.

A categoria reclama que o Governo 
Federal revogou um acordo coletivo de 
trabalho que tem validade até 2021.

Segundo a federação nacional dos 
servidores, a Fentect, “foram retiradas 70 
cláusulas com direitos como 30% do adi-
cional de risco, vale alimentação, licença 
maternidade de 180 dias, auxílio creche, 
indenização de morte, auxílio creche, 
indenização de morte, auxílio para filhos 
com necessidades especiais, pagamento 
de adicional noturno e horas extras”.

No mês passado, representantes 
dos Correios procuraram um acordo 
para evitar a paralisação, porém, não 
obtiveram respostas. Foi proposta uma 
readequação para as medidas.

O presidente do Sintect RN admi-
te que a paralisação terá um impacto 
sobre o prazo de entregas de enco-
mendas, por conta do fechamento 
das agências. “Vai ser um impacto 
grande e negativo. Teremos muitas 
agências fechadas. A expectativa é 
que mais de 70% destas parem de 
funcionar”, explicou.

A greve acontece no momento em 

que aumentou a procura pelo serviço 
dos Correios, o que levou a uma demora 
maior para a entrega de encomendas.

A superintência da estatal no Rio 
Grande do Norte informou no mês 
passado que, durante a pandemia do 
novo coronavírus, houve um cresci-
mento de 20% nas encomendas em 
comparação ao primeiro semestre 
do ano passado.

Em declaração enviada à repor-
tagem do Agora RN, a superinten-
dência informou que, “para lidar com 
a demanda, foi contratada mão de 
obra temporária e ampliaram-se os 
prazos de entrega para previstos para 
o Sedex e Pac em três dias, que podem 
sofrer ajustes conforme o impacto da 
pandemia em determinadas regiões”.

Os Correios têm quase 100 mil fun-
cionários em 6  mil agências em todo 
o País, com um faturamento de R$ 18 
bilhões. O presidente Jair Bolsonaro 
defende a privatização do serviço.

Greve deve fechar 70% das agências 
dos Correios no RN, avalia sindicato
PARALISAÇÃO | Ato acontece no momento em que aumentou a procura pelo serviço de entregas, o que levou a uma demora maior para a entrega de encomendas. Categoria reclama
que governo revogou acordo coletivo que valia até 2021 e trazia benefícios para os servidores, como 30% de adicional de risco, vale alimentação e licença-maternidade de 180 dias

Nesta terça-feira (18), servidores fizeram protestos em frente às agências dos Correios no RN

O deputado federal Walter Alves 
(MDB-RN) informou nesta ter-
ça-feira 18 que golpistas têm se 

passado por assessores de seu manda-
to para pedir dinheiro a apoiadores.

Segundo o parlamentar, os crimi-
nosos têm entrado em contato com 
as vítimas para solicitar apoio para 
um suposto evento em setembro.

“Atenção, pessoal. Mais uma 
vez, recebemos a informação de 
que golpistas estariam se passan-
do por assessores do deputado 
federal Walter Alves (MDB-RN) 
com o argumento de que esta-
riam organizando um evento em 

setembro”, escreveu o deputado, 
pelo Twitter.

O deputado ressaltou que nem 
o seu gabinete na Câmara dos De-
putados nem o diretório estadual do 
MDB, do qual ele é presidente, estão 
organizando algum evento para o 
mês que vem – e que o contato não 
passa de um golpe.

“Reafirmamos que o gabinete do 
deputado e o diretório do MDB-RN 
não estão planejando nenhum even-
to e que ninguém está autorizado 
a ligar em nome do deputado para 
captar recurso ou pegar dados de ter-
ceiros”, finalizou.

Deputado Walter Alves informou, pelas redes sociais, que não está promovendo evento

Golpistas pedem dinheiro a 
apoiadores de Walter Alves

ALERTA

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) rejeitou nesta terça-fei-
ra 18 a possibilidade da apli-

cação da conduta de abuso de poder 
religioso nas eleições municipais 
deste ano. A maioria dos ministros 
do tribunal divergiu do entendimen-
to do relator, ministro Edson Fachin, 
que defendeu a tese para punição. 

O tribunal julgou o caso em que 
o Ministério Público Eleitoral (MPE) 
pediu a cassação de uma vereadora 
do município de Luziânia (GO), eleita 
em 2016. De acordo com o processo, 
o pai da parlamentar é pastor da As-
sembleia de Deus e teria promovido 
uma reunião com membros da igreja 
para pedir votos. Pelo episódio, a ve-
readora foi condenada pela Justiça 
Eleitoral, mas recorreu ao TSE. 

No caso da vereadora, por unani-
midade, o tribunal aceitou o recurso 
e anulou a decisão da primeira ins-
tância da Justiça Eleitoral que a cas-
sou. Todos os ministros entenderam 
que as provas anexadas ao processo 
não são suficientes para determinar 
a cassação, mas decidiram analisar 
a tese de abuso de poder religioso 
para aplicação em outros casos.

Durante o julgamento, que du-
rou pelo menos três sessões, Fachin 
entendeu que é necessário impor 
limites às “atividades eclesiásticas” 
para proteger a liberdade do voto e 

a legitimidade do processo eleitoral. 
No entanto, a tese não foi apro-

vada pelos ministros Alexandre de 
Moraes, Tarcísio de Carvalho Neto, 
Og Fernandes, Luis Felipe Salomão 
e Sergio Banhos. Em resumo, os mi-
nistros entenderam que não se pode 
impedir os religiosos de votarem em 
quem professa sua fé e limitar a atu-
ação do seguimento religioso na po-
lítica. Além disso, a forma de abuso 

nas eleições não está prevista em lei. 
O presidente do TSE, ministro 

Luís Roberto Barroso, entendeu que 
não deveria haver tese por não estar 
relacionada com o caso concreto. 

O TSE é composto por sete 
ministros, sendo três do Supremo 
Tribunal Federal (STF), dois do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) e 
dois advogados com notório saber 
jurídico.

Relator entendeu que era necessário impor limites às “atividades eclesiásticas”, mas foi vencido

TSE rejeita punição para abuso de 
poder religioso nas eleições de 2020

JUSTIÇA ELEITORAL

ROBERTO JAYME / TSE

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO
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O professor José Arnóbio de Araújo 
Filho, mais votado na última elei-
ção interna para reitor do Institu-

to Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 
cobrou que o Ministério da Educação 
respeite o resultado da consulta e o em-
posse no cargo máximo da instituição.

O professor disse que não há 
impedimento legal para que ele seja 
nomeado como reitor e que, por isso, 
o IFRN vive desde o fim de abril uma 
“intervenção”. 

Apesar de Arnóbio ter sido o mais 
votado, o MEC decidiu nomear como 
“reitor interino” um servidor que se-
quer participou da eleição interna. Pro-
fessor efetivo da instituição, lotado no 
campus de Ipanguaçu, Josué Moreira 
está à frente do IFRN desde 20 de abril, 
por indicação do deputado federal Ge-
neral Girão (PSL-RN).

De acordo com o Ministério da 
Educação, Arnóbio não foi nomeado 
para o cargo em respeito ao “princípio 
da razoabilidade”. Isso porque ele res-
ponde a uma sindicância que apura se 
ele cometeu ato de improbidade ao ce-
der as dependências do IFRN, enquan-
to diretor do Campus Natal-Central, 
para a realização de um evento que, 
entre as suas finalidades, buscava ar-
recadar donativos para o “Comitê Lula 
Livre Rio Grande do Norte”.

Enquanto a situação aguarda des-
fecho, foi nomeado um reitor interino 
com base na Medida Provisória 914, 
que nem está mais em vigor. Essa MP 
autorizava o Governo Federal a desig-
nar um servidor da instituição para 
responder pela reitoria no caso da im-
possibilidade de nomeação de algum 
dos participantes da eleição interna. O 
presidente não é obrigado a nomear o 
mais votado, mas não pode fugir à lista 
de candidatos.

Em entrevista à 98 FM na última 
segunda-feira 17, Arnóbio disse que 
cedeu o prédio para a realização de um 

evento da Arquidiocese de Natal – e 
que, sem ele saber, houve a montagem 
da banca para arrecadar donativos 
para o Comitê Lula Livre. Ele disse de 
ter provas de que a autorização foi para 
um evento para discutir fé e política, e 
não para a venda de produtos.

“Eu posso comprovar tudo com do-
cumentos. A arquidiocese me passou 
como tudo iria acontecer. Eu estava de 
férias, na ocasião. Fui para a abertura 
do evento e, quando cheguei, vi todas 
as bancas que tinham. Eu me dirigi e 
questionei quem tinha autorizado (a 
bancada do Lula Livre). Eu não autori-
zei e posso comprovar isto. Isso gerou 
uma denúncia no MP. Isso foi no fim de 
2018. Infelizmente, só veio ser apurado 
agora em fevereiro de 2020”, destacou.

O professor se disse inocente, re-
clamou do pré-julgamento e ainda 
pediu para que o processo seja retoma-
do – já que a sindicância foi paralisada 
em função da pandemia de Covid-19, 
deixando a situação sem prazo para o 
desfecho. “No direito, existe algo cha-
mada presunção de inocência. Não 
fui julgado, nem condenado, mas, se-
gundo o MEC, não posso tomar posse 

em função desta sindicância punitiva”, 
argumentou.  “Sentaram em cima do 
processo”, complementou.

“A sindicância foi parada em mar-
ço, por conta da pandemia. Em maio, 
eu protocolei um documento junto à 
comissão para a retomada dos traba-
lhos. Este documento está na reitoria 
há 90 dias”, afirmou, destacando que, 
em sua opinião, o MEC tem interesse 
de manter a “intervenção”.

Arnóbio defendeu, ainda, que, se o 
desejo do MEC não era tê-lo nomeado 
como reitor por causa da sindicância, 
que fosse prolongada a gestão do reitor 
anterior, Wyllys Farkatt Tabosa – que 
disputou a reeleição e ficou em 2º lugar, 
perdendo para Arnóbio. “Ao invés de 
colocar alguém de fora, que não conhe-
ce nada da realidade da instituição, de-
veriam ter colocado o professor Wyllys, 
para que o processo e outros trâmites 
pudessem seguir e que eu fosse julgado 
pela comissão. Após o desfecho desse 
processo, que seria encaminhado para 
Brasília, eu tomaria posse”, contou.

Considerada ilegítima pela comu-
nidade de estudantes e servidores, a 
atual gestão tem enfrentado protestos. 
Nesta terça-feira 18, funcionários da 
instituição iniciaram uma paralisação 
de 48 horas para pedir a saída do reitor 
interino e a posse de Arnóbio.

Na semana passada, estudantes 
também protestaram na reitoria pela sa-
ída de Josué Moreira. O caso ganhou re-
percussão porque, durante o ato, o reitor 
interino chamou a Polícia Militar – que 
conteve a manifestação usando spray de 
pimenta. O caso gerou até uma interven-
ção da governadora Fátima Bezerra, que 
afastou o policial que comandou a ação.

Também à 98 FM, Josué Moreira 
disse que chamou a intervenção po-
licial porque os estudantes estavam 
adotando “técnicas de guerrilha” para 
ocupar a reitoria da instituição. Ele 
também disse receber ameaças de 
morte.

Mais votado para reitor, Arnóbio
diz que IFRN vive “intervenção”
EDUCAÇÃO | Professor não foi nomeado pelo Ministério da Educação para o cargo porque responde
a uma sindicância. Ele se diz inocente e cobra que investigação termine. “Sentaram em cima do processo”

Professor José Arnóbio de Araújo Filho

O Senado decidiu, por 39 votos a 
31, tirar de pauta o projeto do 
governo que afrouxa leis de 

trânsito e aumenta, de cinco para dez 
anos, o prazo para renovação da Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH).

Aprovado com algumas modifi-
cações na Câmara, o texto estava na 
ordem do dia do Senado nesta terça-
-feira 18, mas foi retirado após o pedi-
do de parlamentares que pleitearam 
mais tempo para discutir o projeto. 
O presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), então, submeteu 

a retirada do projeto à votação do 
plenário.

Vários senadores afirmaram que 
não houve tempo para o debate da 
matéria no Senado, além de o projeto 
não ser urgente e não ter consenso 
entre as lideranças partidárias. Ou-
tros senadores cobraram a votação, 
como parte de um acordo, e aponta-
ram que o projeto ajuda a moderni-
zar a legislação de trânsito no País.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, disse que sempre tenta 
organizar a pauta com base na conci-

liação entre as lideranças partidárias. 
Segundo Davi, a pauta foi comunica-
da aos partidos há cerca de três se-
manas. Ele ainda afirmou entender 
as divergências como naturais, disse 
confiar no entendimento entre os se-
nadores e destacou que busca aten-
der a todos os partidos.

“Mesmo buscando acordo e en-
tendimento, a unanimidade às vezes 
é impossível. Sempre tentei e conti-
nuarei tentando buscar a harmonia 
na priorização das agendas”, decla-
rou Davi.

Senado adia votação de projeto
do que aumenta validade da CNH

TRÂNSITO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

D. B. T. DE LIMA SILVA - ME, CNPJ nº 24.594.464/0001-31, torna público que está requerendo ao IDEMA 
– Instituto de Defesa do Meio Ambiente, a LICENÇA SIMPLIFICADA, da madeireira instalada na Rua Francisco 
Clidenor do Nascimento, 11 – Lagoa do Ferreiro – Assú/RN, para o comércio de madeiras e artefatos.

Daiana Bruna Tomas de Lima Silva
Proprietária

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GUIMARAES E FERREIRA LTDA CNPJ: 10.539.285/0001-97, torna público que está recebeu ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Simplificada- RLS 2019-147273/TEC/RLS-0206, com data de validade de 17/08/2026, para indústria de cerâmica 
vermelha, na Zona Rural, Município de Itajá/RN

GUIMARAES E FERREIRA LTDA 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO DE SALES DANTAS-ME, CNPJ: 08.534.562/0004-70 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, com prazo de validade até 12/08/2026 em favor do empreendimento com a atividade de REVENDA 
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS localizado na RUA ALMIR FREIRE, 52 CENTRO CEP:59.270-000 no 
município de  BOM JESUS/RN.

FRANCISCO DE SALES DANTAS  
Titular

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020 - SIN
PROCESSO Nº 03310019.001052/2019-16

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS 
TÚNEIS DA AV. PRUDENTE DE MORAES EM NATAL/RN, a qual se regerá pelas disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. O recebimento e abertura dos envelopes 
de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 10 de setembro de 2020, às 
10:00 (dez) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço 
acima. O Edital e anexos poderão ser examinados no endereço acima, das 8:00 às 13:00 horas de 
segunda a sexta feira. Já a sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), no Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da 
SIN Arrecadação.

Natal/RN, 18 de agosto de 2020
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 
 

RESULTADOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS -  TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna 
público que após análise do recurso administrativo impetrado pela empresa IM ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ 07.188.930/0001-60, no qual foi dado provimento parcialmente, bem como as contra razões impetradas 
pela empresa JOSÉ ASSUÉRIO COSTA VIEIRA – ME, inscrita no CNPJ  24.542.255/0001-44, onde a mesma foi 
totalmente indeferida, da licitação: Tomada de Preços n° 006/2020, onde objetiva a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia, para realizar os serviços de manutenção da UBS de Zumbi (Lote 01) e 
da cidade de Rio do Fogo (Lote 02), ficando desta forma declarada que todas as empresas foram consideradas 
INABILITADAS. Conforme preceitua o § 3°, do artigo 48, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações 
posteriores, a administração fixa aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação, desde já fica aprazada a abertura dos envelopes para o próximo dia 31/08/2020, às 09:00 horas. 

Rio do Fogo/RN, 18 de agosto de 2020 
 

Dário Xavier da Cruz 
Presidente da Comissão de Licitação  

 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
A SPE Costa das Dunas Energia S.A., (10.401.225/0001-03), torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - Idema, a Autorização Especial, com prazo de validade até 
13/11/2020, em favor do empreendimento Canteiro de Obras, localizada na Fazenda 
Santa Célia, Zona Rural do município de Touros/RN.

Tatiana Marques 
 Gerente de Licenciamento Ambiental
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

JÚNIOR LINS

A pandemia do coronavírus di-
ficultou a situação de muitos 
trabalhadores e empresários 

pelo Brasil. O empresário potiguar An-
derson Trindade, de 42 anos, teve um 
agravante que complicou mais ainda 
as suas condições financeiras. Um in-
cêndio em seu quiosque, na Praia do 
Meio, deixou Anderson com o auxílio 
emergencial de R$ 600 como sua única 
renda.

Dono de uma empresa de co-
quetéis, o que provocou seu apelido, 
“Anderson Coquetéis”, o local servia 
como renda complementar para o 
empresário. Com a paralisação das ati-
vidades do ramo de eventos, por conta 
da Covid-19, a principal fonte de renda 
foi fechada.“Nós do setor de eventos 
fomos os primeiros a fechar e seremos 
os últimos a abrir. Então, minha em-
presa de coquetéis teve que suspender 
as atividades sem saber quando voltar, 
pois todos os eventos foram cancela-
dos. Minha única fonte de renda era o 
quiosque e alimentava a minha família 
e mais três. Estou vivendo do auxílio 
de R$ 600. O Banco deu pausa na pres-
tação da minha casa, mas vai voltar já. 
Não sei o que fazer.”, contou.

Anderson possuía o quiosque há 
cerca de cinco anos. Por conta do seu 
outro ramo, deixava um funcionário 
cuidando do local. No dia 21 de março, 
quando as atividades comerciais co-
meçaram a ter restrições no estado, o 
empresário foi informado do incêndio 

no seu estabelecimento.
Conforme dito por Anderson Co-

quetéis, seu prejuízo foi entre 25 e 30 
mil reais. Mas a maior perda foi emo-
cional, de ver seu trabalho construído 
virando cinzas foi como uma “facada 
no peito” para o comerciante.

“Eu lembrava de antes e olhava pa-
ra ele sendo totalmente destruído. Foi 
como uma punhalada no meu peito”, 
afirmou.

Sem fontes de renda, o empresário 
tentou recorrer ao trabalho de mo-
torista de aplicativo, mas por não ter 
sua Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) com autorização para ativida-
des remuneradas, Anderson não con-
seguiu seguir no ramo, pois teria que 

aguardar o retorno do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) para re-
gularizar sua situação.

No tocante ao que poderia ter cau-
sado o fogo, o dono do quiosque ain-
da não sabe qual o causador, mesmo 
quatro meses depois do incêndio. De 
acordo com Anderson, a Companhia 
Energética do Rio Grande do Norte 
(Cosern) já descartou a possibilidade 
de ter sido provocada por algum pro-
blema na fiação. “Ainda estou espe-
rando. Vou ver se falo com o delegado 
novamente. Estou ainda no aguardo 
da perícia. A Cosern descartou que 
tenha sido curto. Minha funcionária 
também falou que não deixou nada 
ligado. Ainda não sei”, afirmou.

Após perder quiosque, 
empresário sobrevive 
com auxílio de R$ 600
DANOS | Com empresa de eventos fechada e sem o quiosque da Praia do Meio, na Zona Leste de Natal, que 
foi incendiado recentemente, Anderson Trindade tem apenas o auxílio emergencial como fonte de renda

Anderson Trindade visita a estrutura do quiosque incenciado: “Foi uma punhalada no peito”

COOERN - COOPERATIVA DE EDUCADORES DO RIO GRANDE DO NORTE  
CNPJ: 02.473.001/0001-89 - NIRE: 24400002787 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

O Presidente da COOERN - COOPERATIVA DE EDUCADORES DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições 
estatutárias, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 37 (trinta e sete), para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, com realização na sede da cooperativa, situada na Rua Timbaúba, 17 - Cidade da Esperança, Natal/RN, 
CEP: 59070-380, no dia 29 de agosto de 2020 (sábado), em primeira convocação às 07h (sete horas), com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 08h (oito horas), no mesmo 
dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, em 
terceira e última convocação às 09h (nove horas), no mesmo dia e local,  com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício 2019, 
compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do 
Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição dos componentes do 
Conselho Fiscal; IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; V - Plano de Trabalho para o ano de 2020; VI - Outros assuntos 
não deliberativos de interesse dos cooperados.  

Natal/RN, 18 de agosto de 2020. 
 

BRASILICIO FRANCISCO CAMPOS FILHO –  
 Presidente  

 

O Rio Grande do Norte chegou 
nesta terça-feira (18) a marca 
de 2.102 mortes causadas pela 

Covid-19, segundo dados do novo bo-
letim epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). São 21 mortes a mais que o 
levantamento do dia anterior. 

Segundo o Sesap, há ainda 230 óbi-
tos estão em investigação para saber se 
foram em decorrência da doença cau-
sada pelo novo coronavírus. O Estado 
também tem 58.307 casos confirma-
dos e 22.287 casos suspeitos. O número 

de confirmados recuperados segue em 
34.186.

Atualmente, 314 pessoas estão 
internadas por causa da Covid-19 no 
Rio Grande do Norte, sendo 238 na re-
de pública e 76 na rede privada. A taxa 
de ocupação dos leitos críticos (semi-
-intensivo e UTIs) é de 60,57% na rede 
pública e de 21% na rede privada.

O Brasil registrou 1.352 novas mor-
tes por covid-19 nas últimas 24 horas, 
elevando o total de óbitos pela doença 
109.888, segundo dados divulgados há 
pouco pelo Ministério da Saúde

Com 47.784 novos registros da 
doença de ontem para hoje, o núme-
ro total de confirmações de covid-19 
no País chegou a 3.407 354. Desses, 
2.554.179 (75,8%) correspondem aos 
que se recuperaram e 772.540 (21,8%) 
estão ainda em acompanhamento, se-
gundo o Ministério da Saúde. O dado 
do ministério não significa que todas 
as mortes ocorreram nas últimas 24h. 
Os casos, no entanto, estavam em in-
vestigação e foram confirmados neste 
período. Há cerca de 3.376 mortes em 
investigação.

RN tem 2.102 mortes causadas pela 
Covid-19; Brasil passa das 109 mil

LEVANTAMENTO
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ANDERSON BARBOSA

A capital potiguar tornou-se 
o centro das atenções. Pelo 
menos para a Polícia Federal, 

que nos últimos dias tem atuado in-
tensamente no combate ao tráfico 
internacional de drogas. Após a des-
coberta de mais um carregamento 
de cocaína prestes a embarcar para 
a Europa pelo Porto de Natal, agora 
foi a vez de desvendar o esquema.

Em Natal, um empresário do 
ramo de combustíveis foi preso nas 
primeiras horas da manhã de on-
tem. Em uma casa e duas fazendas, a 
PF ainda apreendeu nove cavalos de 
raça usados em corridas de vaqueja-
da, um caminhão adaptado para o 
transporte dos animais (com direito 
a ar condicionado para os bichos) 
e vários carros. Entre os veículos, 
um Porsche Boxster, uma Mercedes 
Benz GL 200, um Ranger Rover e um 
Fiat Toro. 

A Polícia Federal não confirmou 
o nome do empresário preso. Certo 
mesmo é que ele atua no Estado no 
ramo de combustíveis. A casa onde 
o possante foi apreendido fica em 
Parnamirim, onde ele mora. Já os 
animais e outros veículos, foram 
apreendidos em fazendas nos mu-
nicípios de Brejinho e São José de 
Mipibu.

A operação que cumpriu os man-
dados de prisão, busca e apreensão 
no RN foi batizada de Além-Mar, em 
uma clara alusão a um poderoso es-
quema de tráfico de entorpecentes 
que adotou o terminal marítimo de 
cargas de Natal como ponto de par-
tida para a Europa. 

As primeiras apreensões no Por-
to de Natal aconteceram em feverei-
ro em 2019. Mais de 3 toneladas de 
cocaína foram achadas dentro de 
contêineres de frutas. O destino era 
o Porto de Roterdã, nos Países Bai-
xos (Holanda). A droga encontrada 
neste final de semana (704 quilos 
de cocaína), também seguiria para 
lá. Ao todo, desde as primeiras apre-
ensões, a PF já soma mais de 5 tone-
ladas de drogas no porto da capital 
potiguar. Somando as apreensões 
feitas na Europa, o volume sobe para 
11 toneladas de cocaína.

A operação Além-Mar foi uma 
megaoperação. Além de Natal, man-
dados também foram cumpridos em 
mais 11 estados (Alagoas, Bahia, Ce-

ará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo) e no Distrito 
Federal. Participaram da ação aproxi-

madamente 630 policiais federais. Ao 
todo, foram 139 mandados de busca 
e apreensão e mais 50 de prisão (20 
preventivas e 30 temporárias), todos 

expedidos pela 4ª Vara Federal – Se-
ção Judiciária de Pernambuco.

Foi determinado, ainda, o se-
questro de sete aviões, cinco heli-

Com cavalos de vaquejada e carros de luxo, empresário é preso em 
Natal suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas
DROGAS | Operação da Polícia 
Federal cumpriu mandados de 
prisão, busca e apreensão no RN 
e foi batizada de Além-Mar, em 
alusão a um poderoso esquema 
de tráfico de entorpecentes que 
adotou o terminal marítimo de 
cargas de Natal como ponto de 
partida para a Eu

Megaoperação, Além-Mar também apreende jatinhos, 
helicópteros, caminhões, imóveis e R$ 100 milhões

Operação da Polícia Federal apreendeu diversos equipamentos utilizados para o transporte da droga A quadrilha tinha apoio de helicópetero e de um jatinho que ajudavam no trânsito dos entorpecentes
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expedidos pela 4ª Vara Federal – Se-
ção Judiciária de Pernambuco.

Foi determinado, ainda, o se-
questro de sete aviões, cinco heli-

cópteros, 42 caminhões caminhões, 
35 imóveis urbanos e rurais ligados 
aos investigados, além do bloqueio 
judicial do valor de R$ 100 milhões.

Com cavalos de vaquejada e carros de luxo, empresário é preso em 
Natal suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas

Megaoperação, Além-Mar também apreende jatinhos, 
helicópteros, caminhões, imóveis e R$ 100 milhões

A quadrilha tinha apoio de helicópetero e de um jatinho que ajudavam no trânsito dos entorpecentes

Quatro células 
viabilizavam o esquema

10 anos 
procurado

Segundo a Polícia Federal, 
quatro organizações crimino-
sas autônomas (células), atuan-
do em conexão, viabilizavam o 
esquema de tráfico internacio-
nal de drogas investigado na 
operação Além-Mar, “por meio 
do qual toneladas de cocaína 
foram exportadas para a Euro-
pa via portos brasileiros, espe-
cialmente no Porto de Natal”. A 
PF explicou o modo de atuação 
de cada célula:

1) A primeira célula do gru-
po, estabelecida em São Paulo/
SP, promove a internação de 

cocaína através da fronteira do 
Brasil com o Paraguai, transpor-
tando-a via aérea até o estado 
de São Paulo e distribuindo-a no 
atacado para organizações cri-
minosas estabelecidas no Brasil 
e na Europa;

2) A segunda célula, estabe-
lecida em Campinas/SP, parcei-
ra da anterior, recebe a cocaína 
internalizada no território na-
cional para distribuição interna 
e exportação para Cabo Verde e 
Europa;

3) A terceira, estabelecida 
em Recife/PE, é integrada por 

empresários do setor de trans-
porte de cargas, funcionários 
e motoristas de caminhão co-
optados, e provê a logística de 
transporte rodoviário da droga 
e o armazenamento de carga até 
o momento de sua ocultação nos 
contêineres;

4) A quarta parte da organi-
zação criminosa, estabelecida 
na região do Braz, em São Paulo/
SP, atua como banco paralelo, 
disponibilizando sua rede de 
contas bancárias (titularizadas 
por empresas fantasma, de fa-
chada ou em nome de “laranjas”)  
para movimentação de recursos 
de terceiros, de origem ilícita, 
mediante controle de crédito/
débito, cujas restituições se dão 
em espécie e a partir de TEDs, 
inclusive com compensação de 
movimentação havida no exte-
rior (dólar-cabo).

Dentre os presos estava um 
grande traficante, que permane-
ceu foragido da Justiça brasileira 
por 10 anos e era procurado pela 
Polícia Federal e pela National Cri-
me Agency – NCA, do Reino Unido. 
Ele foi preso em Jundiaí (SP), em 
março de 2019.

As investigações foram inicia-
das ainda no ano de 2018, a partir 
de informações difundidas à Po-
lícia Federal pela National Crime 
Agency – NCA, como resultado de 
parceria estabelecida para repri-
mir o tráfico de cocaína destinada 
à Europa.

Polícia Federal e Receita Federal já apreenderam cinco toneladas de cocaína no Porto de Natal desde 2019



AAgência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou 
testes de fase 3 da vacina con-

tra a covid-19 da Johnson & Johnson 
no Brasil, o Rio Grande do Norte está 
incluso entre os estados selecionados 
para o estudo. A pesquisa prevê a in-
clusão de até 60 mil voluntários, com 
mais de 18 anos, sendo 7 mil no País 
- além do RN os estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pa-
raná, Minas Gerais e Bahia também 
participarão do teste.

De acordo com a Anvisa, o teste 
inclui a aplicação de dose única do 
imunizante ou placebo. O recruta-
mento dos voluntários será de respon-
sabilidade dos centros que conduzirão 
a pesquisa.

O ensaio clínico estudará a poten-
cial vacina denominada Ad26.COV2.S, 
que é composta de um vetor recom-
binante, não replicante, de adenoví-

rus tipo 26 (Ad26), construído para 
codificar a proteína S (Spike) do vírus 
SARS-CoV2.

Os dados que embasaram a auto-
rização da Anvisa incluíram estudos 
não clínicos com a vacina e dados não 

clínicos e clínicos acumulados de ou-
tros imunizantes que utilizam a mes-
ma plataforma Ad26. Os estudos de 
fase 1 e 2 com a vacina candidata foi 
iniciado em julho nos Estados Unidos 
e Bélgica. O ensaio clínico fase 3 apro-
vado será conduzido em etapas e cada 
etapa só será iniciada se os resultados 
que estiverem disponíveis no momen-
to, obtidos do estudo de fase 1/2 e do 
próprio estudo de fase 3, sejam satis-
fatórios para continuidade do estudo.

Este é o quarto estudo de vacina 
contra o novo coronavírus autorizado 
pela Anvisa no Brasil. No dia 2 de ju-
nho, a Agência a vacina desenvolvida 
pela Universidade de Oxford, no Reino 
Unido; no dia 3 de julho, o da vacina 
desenvolvida pela empresa chinesa 
Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantã; e no dia 21 do mesmo mês, o 
da vacina desenvolvida pela BioNTech 
e Pfizer.

O Hospital Monsenhor Walfredo 
Gurgel (HMWG) encerrou nes-
ta terça-feira (18) as atividades 

da Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) para pacientes acometidos pelo 
coronavírus.

Apesar de não ser referência na 
assistência e tratamento da Covid-19, 
a unidada hospitalar atendia vítimas 
do trauma que apresentavam sinto-
matologia respiratória grave associada 
à doença.

Nestes casos, os doentes eram tes-
tados e, caso positivados, eram trans-
feridos para uma área de isolamento. 
Para aqueles que necessitaram de 
tratamento intensivo, foram destina-
dos 10 leitos. O ultimo paciente da UTI 
Covid-19 teve alta nesta terça-feira.

Os funcionários do setor come-
moraram a finalização dos trabalhos 
com a gravação de um vídeo, que já 
circula pelas redes sociais, onde segu-
ram cartazes com mensagens de agra-
decimento à população, como: “Isso é 
resultado de sua atitude”, “Ainda não 
acabou”, “Porque ainda não temos 
vacina”.

A UTI Covid-19 iniciou os traba-
lhos no último dia 15 de junho. O setor 
contava com uma equipe formada por 
médicos, enfermeiros, técnicos de en-
fermagem e fisioterapeutas.

A diretora geral do HMWG, Fá-
tima Pereira, diz que mesmo com o 
encerramento da assistência para os 

casos graves da Covid-19, esses 10 lei-
tos de UTI ainda continuarão receben-
do pacientes, porém, agora, de outras 
causas e patologias. “Manteremos, 
ainda, seis outros leitos de cuidados 
intensivos para os pacientes que deem 
entrada apresentando sintomatologia 
para o coronavírus. Sabemos que a 
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Em vistoria às obras do Com-
plexo Oiticica, em Jucurutu, a 
governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, oficiali-
zou nesta terça-feira (18) o novo 
projeto urbanístico aplicado na 
construção da Nova Barra de San-
tana. A comunidade vai abrigar 
240 famílias que serão realocadas 
após a conclusão da Barragem de 
Oiticica. A atual Barra de Santana 
será alagada.

A readequação da obra social 
é uma das principais reivindica-
ções dos moradores. “Essa obra 
representa a realização de um 
sonho para quem vive na região e 
vai garantir segurança hídrica pa-
ra quase um milhão de pessoas”, 
ressaltou a governadora Fátima 
Bezerra.

Na ocasião, a governadora 
assinou a mensagem para envio 
de Projeto de Lei à Assembleia Le-
gislativa autorizando alienação de 
bem imóvel desapropriado para 
fins de criação do núcleo urbano 
intitulado Nova Barra de Santana. 
Com a aprovação, poderão ser 
celebrados contratos de permuta 
com os proprietários ou possei-
ros, para obtenção de imóvel a ser 
construído no núcleo Nova Barra 
de Santana.

A Procuradoria Geral do Es-
tado já realizou 378 indenizações 
via desapropriação ou servidão 
administrativa na área rural e 
há 186 indenizações em curso 
na área urbana. A obra da Nova 
Barra de Santana está com 56% 
de execução e a obra da parede da 
barragem com 83%. O cronogra-
ma prevê a conclusão da obra até 
final de 2021.

O secretário do Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos João Maria 
Cavalcanti ressalta que a constru-
ção da nova localidade contará 
com praças, escola, creche, répli-
ca da igreja católica, além de lotes 
para desenvolvimento de ativida-
des industriais e infraestrutura 
com água, energia, saneamento 
básico, pavimentação e acessibi-
lidade.

Secretário do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos, João Maria 
Cavalcanti foi um dos responsá-
veis pelo encaminhamento do 
projeto de urbanização, que vai 
garantir qualidade de vida aos 
moradores. A construção da nova 
localidade contará com praças, 
escola, creche, réplica da igreja 
católica, além de lotes para desen-
volvimento de atividades indus-
triais e infraestrutura com água, 
energia, saneamento básico, pavi-
mentação e acessibilidade.

Orçada em R$ 550 milhões, 
a Barragem de Oiticica é a maior 
obra de infraestrutura hídrica em 
andamento no RN. Será a 5ª maior 
do Brasil.

OITICICA

GOVERNADORA 
ENTREGA PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO DA NOVA 
BARRA DE SANTANA

REPRODUÇÃO

OXFORD UNIVERSITY 

Servidores comemoram a alta do último paciente internado na UTI Covid-19 do hospital

Ensaio clínico aplicado no RN estudará a potencial vacina denominada Ad26.COV2.S

Hospital Walfredo Gurgel encerra UTI 
para casos de infecção pelo coronavírus

EM NATAL

pandemia ainda não acabou e preci-
samos estar alertas”, disse. O encerra-
mento das atividades da UTI, reforça 
ela, não é definitiva. “Caso o Estado 
seja acometido por um novo aumento 
no número de casos da Covid-19, ha-
vendo a necessidade, a UTI Covid será 
reativada”, encerrou diretora.

Anvisa autoriza testes para 
nova vacina contra a Covid-19 
no Rio Grande do Norte
IMUNIDADE | Pesquisa prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, com mais de 18 anos, sendo 7 mil apenas no Brasil, com aplicações no Rio 
Grande do Norte e outras seis unidades da federação. É o quarto estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil

Caso o Estado seja 
acometido por um novo 
aumento no número de 
casos da Covid-19, e 
havendo a necessidade, a 
UTI Covid-19 [no Walfredo 
Gurgel] será reativada”

“
FÁTIMA PEREIRA 
DIRETORA DO HMWG



Oitenta e quatro por cento dos 
brasileiros entrevistados pelo 
Ibope e pela Associação Brasi-

leira dos Comercializadores de Energia 
(Abraceel) consideram a energia elétri-
ca cara ou muito cara. Para a Abraceel, 
o valor pago pelos consumidores tem 
se tornado mais evidente nas despe-
sas das famílias, já que as pessoas que 
consideravam o serviço caro ou muito 
caro no ano de 2014 – primeiro de rea-
lização da pesquisa – chegavam a 67%. 
O percentual atingiu a maior marca em 
2014 (88%) e no ano passado (87%). A 
pesquisa ouviu 2 mil pessoas em todas 
as regiões do país, entre os dias 24 de 
março e 1º de abril.

 Considerando os dados deste ano, 
55% dos entrevistados afirmaram que 
o alto preço é causado pelos impostos 
e 28%, pela falta de concorrência no 
setor. 

“Hoje a energia elétrica é um dos 
serviços mais taxados, por uma razão 
muito simples: os governos estaduais 
têm muita facilidade em arrecadar im-

posto por meio da conta de luz”, disse 
o presidente da Abraceel, Reginaldo 
Medeiros. 

Ele pede a regularização no forne-
cimento de energia elétrica durante 
a noite, quando não há energia solar 

para garantir a demanda. “Isso é um 
benefício que a rede elétrica traz,  mas 
hoje ele não paga nada. Quem paga 
esse subsídio é o consumidor, que não 
instalou um painel fotovoltaico para 
esse consumidor mais rico”, encerrou.
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RETOMADA |  Para poder operar, os estabelecimentos devem submeter clientes a protocolos rigorosos de 
biossegurança, aferição de temperatura e controle de acesso, bem como o uso obrigatório da máscara

A Prefeitura de Natal publicou 
nesta quarta-feira (19) decreto 
que autoriza a retomada gradu-

al das atividades do segmento de casas 
de recepção, reuniões corporativas, bu-
ffets e salões de festa infantil.

A decisão teve com o respaldo do 
Comitê Cientifico do Município, que 
orienta a gestão quanto às medidas 
relativas à pandemia da Covid-19.

As definições para o retorno dos 
trabalhos do setor foram acertadas em 
uma reunião na terça-feira (18) entre o 
secretário municipal de Governo, Fer-
nando Fernandes, e representantes do 
segmento.

Para poder funcionar, os estabe-
lecimentos devem submeter os seus 
clientes a protocolos rigorosos de bios-
segurança, aferição de temperatura, 
controle de acesso, bem como exigir 
o uso obrigatório da máscara, só per-
mitindo a retirada para o consumo de 
bebidas e alimentos. As atividades do 
setor estavam paralisadas desde o dia 
17 de março.

Fernando Fernandes lembrou que 
a capital potiguar tem atingindo índi-
ces decrescentes na detecção de novos 
casos, ocupação de leitos e registros de 
óbitos, mesmo com diversos segmen-
tos voltando a funcionar. Ele ressaltou 
que o setor de casas de recepção, buf-
fets, salões de festa infantil e similares 
foi um dos mais afetados e ansiava pela 
autorização da retomada de suas ativi-
dades.  “Temos uma cadeia produtiva 

muito representativa no setor. Estamos 
falando de profissionais da gastrono-
mia, garçons, músicos, seguranças, 
fotógrafos, motoristas, produtores de 
eventos, enfim, uma gama de pessoas 
que estavam impedidas de exercer seus 
ofícios”, disse Fernando Fernandes .

Segundo ele, a gestão entende que 
há condições de retomada da ativida-
de. Ele argumenta sobre o respaldo do 
comitê científico e a garantia dos repre-
sentantes do setor de que as normas 
serão seguidas e haverá um controle 
rigoroso dos processos. “A Prefeitura 
seguirá com suas ações de fiscalização, 
não vai permitir o descumprimento do 
decreto e, caso seja necessário, não se 

furtará a fechar os estabelecimentos 
que não seguirem as regras, conforme 
já aconteceu. Faremos de tudo para 
Natal não retroceder”, destacou Fer-
nando Fernandes.

Habib Chalita, presidente do Sin-
dicato de Hoteis, Restaurantes, Bares 
e Similares do RN, ressaltou o papel 
importante desempenhado pela Pre-
feitura de Natal em todo esse processo 
junto aos representantes do setor. “As 
portas da gestão municipal sempre 
estiveram abertas. O diálogo foi cons-
tante e houve muita sensibilidade do 
poder público da capital potiguar em 
ouvir nossos pleitos. Saímos bem oti-
mistas”, disse.

As atividades do setor de eventos em Natal estavam suspensas desde o dia 17 de março

Pesquisa diz que 55% dos entrevistados afirmaram que o alto preço é causado pelos impostos

Casas de recepção, buffets e salões 
de festa voltam a funcionar em Natal

REPRODUÇAO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Energia elétrica é cara ou muito cara 
para 84% dos brasileiros, diz estudo

CUSTO

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS
.

LUIZ CASSIMIRO DANTAS CPF: 011.807.464-49, torna público que está recebeu ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada- LS 
2019-138736/TEC/LS-0335, com data de validade de 17/08/2026, para produção e comercialização de carvão 
vegetal, no Município de Angicos-RN

LUIZ CASSIMIRO DANTAS 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA E SILVA, CNPJ: 03.743.346/0001-78 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 13/08/2026 em favor do empreendimento 
com a atividade de REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS localizado na RODOVIA RN-93, 
FAZENDA BELA VISTA SN CENTRO CEP: 59.227-000 no município de LAGOA D’ANTA/RN.

 MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA E SILVA  
Titular

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

NASCIMENTO COMBUSTÍVEIS EIRELI inscrito sobre CNPJ: 29.856.682/0001-10  torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação  
da Licença de Operação  de nº 2018-123915/TEC/RLO-0707 com validade até 01/02/2025para um Comercio 
Varejista de Combustíveis líquidos com capacidade de armazenamento  de 60m³ de área ,localizado na AVENIDA 
PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - 1347 – ANTONIO RAFAEL– CURRAIS NOVOS - RN

CRISTINA FELIPE DA SILVA NASCIMENTO
Sócio-Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
.

P J DE CARVALHO POLI-EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença Prévia n.º 2020-151113, com 
validade até 10/08/2022, para pesquisa e extração de rocha ornamental (quartzo/quartzito) uso revestimento, na 
localidade Sítio Balanço, sn, zona rural, no Município de São Tomé/RN. 

P J de Carvalho Poli – Diretor.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
.

ROGERS FREIRE DIAS ME, inscrita no CNPJ n° 10.694.362/0001-83, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada 
para Fabricação de Esquadrias de Madeira, localizada na BR-101, Centro, Goianinha/RN.

Rogers Freire Dias
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
.

VAREJÃO GÁS LTDA, inscrita sob o CNPJ no. 13.851.949/0001-47, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO da atividade de Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizada na 
Rua José Maria de Souza Luz, 700A, Abolição III, Mossoró/RN.

Marta Messias de Mesquita
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
.

ON Combustíveis e Derivados Ltda , CNPJ: 04.182.075/0001-91 torna-se Público que recebeu do instituto de 
desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração N°2020-
152390, para o serviço de lavagem de veículos, Localizado na Avenida Abel Cabral, N°1144, Nova Parnamirim, 
Parnamirim -RN, com validade até 10/08/2024.

Severino Manoel de Oliveira Neto
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO PASSA E FICA LTDA, CNPJ:13.140.950/0001-63 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) para a atividade de Revenda Varejista de Combustíveis 
Líquidos, localizado na RUA PRAIA DE PONTA NEGRA, 532 NOVO PASSA E FICA CEP: 59.218-000 no Município 
de PASSA E FICA/RN.

RAILSON BENDITO FERREIRA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

LICENÇA AMBIENTAL 
.

RENOVE CLÍNICA INTEGRADA LTDA, inscrita no CNPJ: 30.591.073/0001-66, torna público, conforme a 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 01/08/2019, através do Processo Administrativo Nº 
040825/2019, Protocolo Digital nº 028445/2019-84, a Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de 
um(a) Clínica de atendimento ambulatorial de profissionais diversos com área construída de 84 m² em um terreno 
de 135 m², situado na AV. ODILON GOMES DE LIMA, Nº 08, CASA 08, BLOCO B, NATAL/RN, CEP.: 59.078-400, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

LUIZ A DA SILVA, inscrito no CNPJ, 12.061.884/0001-73 torna público que está requerendo a Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - LRO para a COMERCIO 
VAREJISTA DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) localizada R Aldeia de Guarairas, loteamento portal da cidade 
s/n, Arês/RN. 

EMRESÁRIO LUIZ A DA SILVA

A Empresa Natal Combustíveis LTDA, inscrita no C.N.P.J 02.829.402/0001-29, Inscrição Estadual Nº 
20.081.354-4, localizada na Av. Engenheiro Roberto Freire Nº 2952, Capim Macio, Natal/RN CEP: 59.080-400, 
comunica que nesta data 10/01/2018 foram extraviadas quatro impressoras de cupom fiscal com número de série; 

ECF BE0105SC56000714599 ; ECF BE050775600700010277 ; ECF SW01060000000000797 ; ECF 
4030825-R, juntamente com toda jornada fiscal, conforme boletim de ocorrência nº J2020001044433.

COMUNICADO DE EXTRAVIO 
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REPRODUÇÃO

Um ensaio de uma gata grávida 
está espalhando amor pela in-
ternet. Juju tem cerca de 1 ano, 

foi resgatada das ruas de Natal e tem 
uma história curiosa. A jornalista nata-
lense Andréa Tavares, que está cuidan-
do da gata grávida, contou ao Agora 
RN como conheceu Juju.   

“Minha vizinha é dona de uma 
clínica veterinária. Ela trouxe um ga-
tinho resgatado para a casa dela e ele 
infelizmente fugiu. Colocamos uma ar-
madilha para pegá-lo, mas acabamos 
pegando a Juju primeiro. Não teria co-
ragem de devolvê-la para a rua, quero 
que ela tenha uma gravidez segura e 
tranquila”, relatou. 

A gatinha listrada e de olhos verdes 
divide a casa de Andréa com outros 
animais resgatados, dentre eles um 
gato cego e uma cadela bebê – todos 
resgatados das ruas. “Não pensei duas 
vezes. Quando você tem amor, conse-
gue fazer dar certo”, afirmou Andréa 
sobre as adoções.  

O book de Juju foi feito em uma tar-
de, com muito carinho e petiscos em 
troca, e mostra a gata com uma saia de 
tule rosa em poses adoráveis. 

Ela e os filhotes estarão disponíveis 
para adoção em cerca de dois meses. 
Os interessados podem entrar em con-
tato através do Instagram do coletivo 
(@umacasaparaumgato). 

Andréa é voluntária do coletivo 
Uma Casa Para Um Gato, que castra e 
põe para adoção gatos abandonados 
no campus do IFRN. 

“Minha namorada e eu resolvemos 
encher a casa de amor na quarentena. 
Já passaram por aqui 9 gatinhos e uma 
cadelinha. Oferecer lar temporário é 
uma forma linda de ajudar os animais 
desabrigados”, explicou a jornalista. 

O coletivo Uma Casa Para Um Gato 
é o lugar onde procurar um amigo feli-
no para toda a vida. “Juju” foi  o décimo 
animal resgatado pela entidade na 
quarentena. Através do lar temporário, 
os responsáveis auxiliam com ração, 
medicamentos e outras necessidades. 

Gata ganha book de grávida 
e viraliza nas redes; trabalho 
alerta para a adoção animal
CAUSA ANIMAL | Coletivo “Uma Casa Para Um Gato” auxilia na recuperação, tratamento e adoção de animais abandonados nas proximidade do 
Campus do IFRN, em Natal. Gata “Juju”, com cerca de 1 ano de idade, foi resgatada das ruas da capital potiguar e agora precisa de um novo lar

 Book de Juju foi feito em uma tarde, com muito carinho e petiscos em troca, e mostra a gata com uma saia de tule rosa em poses adoráveis

Juju e os os filhotes estarão disponíveis para adoção em cerca de dois meses, segundo o coletivo “Uma Casa Para Um Gato”

ADOTE JUJU 
Saiba mais sobre o 
coletivo “Uma Casa 

Para Um Gato”

SERVIÇO

Principal motivos para o blo-
queio do auxílio emergencial, os 
erros de cadastro no e-mail dos 
beneficiários só podem ser corri-
gidos nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal, disse nesta terça-
-feira (18) o presidente do banco, 
Pedro Guimarães. Segundo ele, o 
cadastramento por e-mail repre-
senta a maior fonte de fraudes, 
o que justificou a interrupção 
preventiva do pagamento do be-
nefício.

Segundo Guimarães, assim 
que o problema for corrigido, o 
dinheiro será depositado na conta 
poupança digital no dia seguinte, 
caso o dinheiro tenha sido libera-
do para os demais beneficiários 
nascidos no mesmo mês. Se o au-
xílio ainda não tiver sido liberado, 
o beneficiário deverá esperar a da-
ta correspondente no calendário.

O presidente da Caixa tam-
bém explicou a mudança no ho-
rário das agências, que a partir de 
hoje funcionam das 8h às 13h. Até 
ontem (17), as agências abriam 
das 8h às 14h.

Segundo Guimarães, os fun-
cionários do banco estão traba-
lhando em horário estendido des-
de março por causa da elaboração 
e do pagamento do auxílio emer-
gencial, do saque emergencial 
do Fundo de Garantia e do paga-
mento do Benefício Emergencial 
(BEm, pago a trabalhadores com 
jornada reduzida ou contrato sus-
penso). A Caixa, explicou, estava 
funcionando seis horas por dia há 
vários meses, enquanto a maioria 
dos outros bancos está abrindo 
das 10h às 14h. “A partir de uma 
avaliação interna de que nosso 
grupo está desde março traba-
lhando intensamente, decidimos 
manter o horário de abertura por-
que a grande maioria dos nossos 
clientes chega cedo”, explicou.

O presidente da Caixa for-
neceu as estatísticas do auxílio 
emergencial. Até o início da tarde 
de hoje, o banco tinha pagado R$ 
161 bilhões a 66,4 milhões de be-
neficiários. A Caixa pagou R$ 73,1 
bilhões a 36,7 milhões de traba-
lhadores informais, que se cadas-
traram pelo aplicativo ou pelo site 
do auxílio emergencial.

E-MAIL PARA AUXÍLIO 
EMERGENCIAL SÓ 
PODE SER CORRIGIDO 
NAS AGÊNCIAS
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O  Dia Mundial da Fotogra� a 
vai ser comemorado de uma 
forma especial este ano. 

Mesmo em tempos de pandemia, 
a arte resiste e proporciona alívio 
nos dias mais difíceis. Para celebrar 
a identidade cultural dos fotógrafos 
locais, será lançada nesta quarta-
-feira (19) uma websérie com alguns 
rostos mais conhecidos por trás das 
câmeras.   

Intitulada “Autorretrato”, a we-
bsérie é fruto de uma iniciativa dos 
membros do Coletivo daFoto!, for-
mado por um grupo de fotógrafos 
e realizadores culturais de Natal. O 
propósito é comum a todos os par-
ticipantes: promover feiras, mos-
tras e outros eventos ligados para 
fomentar a fotogra� a como arte de 
expressão, através de um acesso de-
mocrático e plural. 

Ao todo, serão contadas histó-
rias de 17 fotógrafos do Rio Grande 
do Norte. Para o diretor da série, Ale-
xandre Santos, o trabalho será um 
fragmento do amplo universo da fo-
togra� a feita no estado por grandes 
talentos. “É como se a história da 
fotogra� a potiguar fosse um � lme e 
a nossa produção será um instante 
capturado nesse universo de 2020”, 

MÚSICA | Nesta quarta-feira 
(19), estreia no YouTube 
a websérie “Autorretrato”, 
a primeira sobre fotógrafos 
potiguares   

REPRODUÇÃOREPRODUÇÃO

POR TRÁS DAS 
CÂMERAS 

FOTÓGRAFIA Websérie terá depoimentos dos fotógrafos Meysa Medeiros, Canindé Soares e Hugo Macedo

QRCODE
Aproxime a câmera 

do seu celular e 
siga para o canal do 
projeto no YouTube

MÚSICA | Nesta quarta-feira 
(19), estreia no YouTube 
a websérie “Autorretrato”, 
a primeira sobre fotógrafos 

POR TRÁS DAS 
CÂMERAS 

contou.  
Um dos entrevistados será 

Canindé Soares. Ele nasceu em 
São Bento do Trairi e começou a 
fotografar no � nal dos anos 1970. O 
potiguar se tornou especialista em 
fotogra� as aéreas ao longo de mais 
de 30 anos, sempre utilizando avi-
ões, helicópteros e, recentemente, 
o drone. Hoje em dia, Canindé tem 
uma carreira consolidada e já rece-
beu diversos prêmios no segmento.   

As experiências com captação 
de imagens serão relatadas nos pro-
gramas e cada fotógrafo terá três mi-
nutos para comentar um trabalho 
autoral. “Queremos mostrar a diver-
sidade do olhar, do pensamento e de 
todas as mensagens presentes nos 
ângulos”, a� rmou Alexandre. “Au-
torretrato” irá ao YouTube de agosto 
a outubro, com novos episódios to-
das as terças e sextas-feiras.   
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PREPARANDO O TERRENO 
O deputado federal Rafael 

Motta, que preside o PSB no RN, 
já começou a se movimentar 
em Brasília com vistas à 
campanha eleitoral deste ano, 
que será bem diferente.  

EM PAUTA 
Ontem, o parlamentar 

potiguar esteve com o 
presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira, apresentando 
o cenário das pré-candidaturas 
do partido no Rio Grande do 
Norte e discutindo os planos 
para os próximos meses.

CAMPANHA DIFERENTE 
Os pessebistas debateram, 

principalmente, sobre como 
realizar uma campanha em 
plena pandemia. “As eleições 
serão um grande desa� o, 
mas cumprindo todos os 
protocolos de segurança, 
conseguiremos apresentar as 
nossas ideias”, comentou o 
parlamentar. 

DESEMPREGO 
O deputado estadual 

Hermano Morais lamentou, 
nesta terça-feira, o crescimento 
vertiginoso do desemprego 
no RN, que já atinge mais de 
300 mil potiguares. “São dados 
lamentáveis e que preocupam, 
porque isso re� ete diretamente 
na economia do nosso 
Estado”, disse ele durante 
sessão remota da Assembleia 
Legislativa. 

SENSIBILIDADE 
Por conta dessa situação, 

o parlamentar cobrou 
que o Governo Federal 
mantenha o pagamento do 
auxílio emergencial à classe 
trabalhadora. “Esperamos que 
tenha sensibilidade e continue 
pagando essa ajuda como 
forma de manter a economia 
viva e também as famílias 
com uma renda garantida”, 
a� rmou.  

CARTILHA 
Para levar ainda mais 

informação às mulheres, em 
especial orientar as vítimas 
de violência doméstica, a 
deputada estadual Cristiane 
Dantas lançou a cartilha do 
Agosto Lilás “Toda mulher 
tem o direito de viver sem 
violência”.  

INFORMANDO 
O documento traz 

uma linguagem de fácil 
compreensão para as leitoras, 
contendo as principais 
legislações de proteção às 
mulheres que estão em vigor 
no Brasil, como a Lei Maria da 
Penha. 

EXEMPLO 
O Maranhão completou 60 

dias com a taxa de transmissão 
do novo coronavírus menor que 
1. É o único estado a alcançar 
este feito. Virou referência 
internacional e será objeto 
de estudo da OPAS. Trabalho 
liderado pessoalmente pelo 
governador Flávio Dino. 

 ASSUSTADOR 
As consequências de 

uma ruptura do teto de 
gastos, segundo o jornal Valor 
Econômico levariam o Ibovespa 
a 80 mil pontos e o dólar a 
R$ 6,50. Numa situação mais 
extrema, juros futuros voltariam 
a dois dígitos.  

QUEM APOIA 
Lembrando que há um 

ferrenho defensor da ruptura 
do teto de gastos queridinho 
do presidente Bolsonaro: 
o ministro potiguar do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, que já 
comprou até briga com Paulo 
Guedes, da Economia.

 DOSSIÊ EM PAUTA 
A ministra Cármen 

Lúcia, do STF, ordenou que 
o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública envie a cada 
um dos ministros da Corte 
cópias do dossiê com policiais 
e professores antifascismo. 
Ela também determinou sigilo 
nos documentos. A Corte julga 
amanhã a ação movida pelo 
partido Rede Sustentabilidade 
que contesta a produção do 
relatório pelo Ministério da 
Justiça e pede que seja vedada a 
produção de relatórios do tipo. 

 FAKE 
É falso que a maioria das 

pessoas seja imune à Covid-19, 
como disse Bolsonaro em 
seu Facebook no domingo. 
O UOL publicou nesta terça 
que a microbiologista Natalia 
Pasternak, presidente do 
Instituto Questão de Ciência, 
e o epidemiologista Fábio 
Mesquita, ex-diretor do 
Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Ministério 
da Saúde, a� rmam que não 
existe imunidade à Covid-19 
para a maioria das pessoas.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Anunciantes não querem 

financiar ódio. A afirmação foi 
feita por Jonathan Grennblatt, 
criador de boicote ao Facebook. 
Para ele, que é presidente da Liga 
Anti-Difamação, não basta pressão 
da sociedade para mudar big 
techs, é preciso regulação. 

>>Deu na Folha que o Governo 

regulamentação. 
>>O sindicato das escolas 

privadas entrará na Justiça por 
volta de aulas presenciais na 
cidade de São Paulo. A informação 
é do Estadão, que conta que 
mesmo com aval do Estado, a 
gestão Bruno Covas não permitirá 
reabertura em setembro. 

Bolsonaro vai propor revisão 
de monopólio dos Correios nas 
próximas semanas, informou 
a secretária de Paulo Guedes, 
Martha Seillier. Ela disse que 
o objetivo é liberar empresas 
a prestarem o serviço após 

Presidente do PSB no RN, o 
deputado federal Rafael Motta 
esteve reunido nesta terça com o 
presidente nacional da legenda, 
Carlos Siqueira, para tratar sobre as 
eleições deste ano

Vereador Dickson reuniu gabinete pra 
doar sangue no Hemonorte e lançou nas 
redes sociais #JunteSuaTurma
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, nesta quarta a Lua entra na sua Casa do Trabalho 
e garante mais disposição e disciplina para você. Vai 
querer a sensação de dever cumprido no fi m do dia e 
fará tudo que puder para dar conta das tarefas. Errado 
não tá, né? 

Eita, Libra! Lua e Mercúrio infernizam o seu astral, o que 
pode fazer você se sentir cansaço e desânimo hoje. Tá 
amarrado, hein?! Procure fugir de ambientes barulhentos 
e agitados demais. Respeite o desejo de se isolar e fi car de 
boas no seu canto. 

Touro, a Lua ingressa no seu paraíso astral e anuncia 
uma fase de muita sorte e conquistas para você. É 
pra glorifi car de pé, hein? Aposte no seu carisma e 
entusiasmo para estimular os colegas, atrair e agradar 
a clientela no trabalho. 

Você terá muitas ideias e projetos para o futuro e terá todo 
apoio dos astros para correr atrás dos seus ideais. Lua e 
Mercúrio fecham na parceria na sua Casa das Associações 
e ajudam você a encontrar aliados, pessoas que possam 
apoiar e ajudar você a transformar seus planos.

Você vai se sentir mais responsável pela sua casa e sua 
família agora. A Lua na Casa 4 favorece o convívio com 
os parentes, enquanto Sol e Mercúrio deixam o diálogo 
mais fácil e prazeroso. É uma ótima fase para quem 
trabalha em casa.

Sagita, hoje você terá mais ambição e colocará a carreira 
no topo das suas prioridades. Lua e Mercúrio fi cam 
mancomunados e farão você se preocupar mais com a 
sua reputação e com o sucesso. Isso incentivará você a 
mostrar todo seu potencial no emprego.

Câncer, hoje a Lua brilha toda serelepe na sua Casa 3 e 
aumenta bastante o seu poder de comunicação. Você 
terá muita facilidade para conversar, negociar e fazer 
acordos, o que ajudará muito no trabalho, especialmente 
para quem lida com vendas, telemarketing.

Caprica, hoje você vai se interessar por tudo que possa 
trazer novidades à sua vida. Lua e Mercúrio estão 
mancomunados na sua Casa 9 e aumentam seu interesse 
pelos estudos: boa fase para voltar tirar a poeira dos 
cadernos e apostilas e voltar a estudar. 

 Leão, meu cristalzinho, o dia promete bons estímulos 
para as suas fi nanças. A Lua está de rolê na sua Casa 
2, acentua o seu tino comercial e indica mudanças 
positivas para o seu bolso. Amém que fala, né? Pode 
ter boas oportunidade de aumentar seus rendimentos.

Com Lua e Mercúrio na Casa das Transformações, você 
pode ter um dia cheio de mudanças, imprevistos e 
novidades. Por um lado, vai sentir uma vontade enorme 
de mudar as coisas ao seu redor: repensar o jeito de 
executar as tarefas no trabalho, reavaliar suas amizades.

Virgem, meu cristalzinho, a Lua entra no seu signo e 
renova as suas qualidades mentais. Você, que valoriza 
tanto o trabalho, vai mostrar ainda mais disciplina e 
objetividade nas tarefas de rotina. Pode até colocar em 
dia aqueles serviços que fi caram pendentes.

Os astros ajudarão você a se relacionar ainda melhor com 
as pessoas. Você poderá fazer parcerias e acordos muito 
valiosos. Há chance até de fi rmar uma sociedade com 
alguém em quem confi a. Lua e Mercúrio garantem bom 
entrosamento e bom diálogo com os colegas. 

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)

Sem festa ou razões para
comemorar, SBT chega aos 39 anos

Hoje é aniversário do SBT. 
Primeiro, parabéns! São 39 anos 
que podem ser divididos em duas 
fases bem diferentes.

No seu início, o cuidado em 
marcar território e rapidamente 
se colocar como uma televisão 
bem competitiva, valendo-se para 
isso do trabalho de verdadeiros 
pro� ssionais do mercado, até em 
posições consideradas as mais 
burocráticas.

Não por acaso as suas 
inúmeras conquistas, passando por 

nomes como os de Hebe Camargo, 
Golias, Nair Bello, Wilton Franco, 
Dercy Gonçalves, Moacyr Franco, 
Jô Soares, Sérgio Groisman, Gugu, 
Marília Gabriela, Sérgio Chapelin, 
Flávio Cavalcanti, J. Silvestre e 
tantos outros, além do próprio 
dono Silvio Santos.

Mas uma história que se 
enfraqueceu nas duas últimas 
décadas ou desde o instante em 
que prevaleceu a decisão de não se 
investir em produção e fazer uma 
TV mais barata.

O SBT dos dias de hoje paga 
esse preço. A sua programação 
decadente e a audiência em queda 
são simples consequências de 
decisões erradas tomadas ao 
longo de anos. Televisão é, sempre 
foi e será, menos conta e mais 
criatividade.

Para voltar ao que um dia já foi, 
será necessário resgatar um pouco 
da garra, competência, vontade e 
pro� ssionalismo do seu começo. 
Pior, pelo que se observa, é que as 
perspectivas são as mais sombrias.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
O canal National Geographic 

estreia no dia 9 de setembro, 
às 22h30, nova temporada 
de “Sabores Extremos com 

Gordon Ramsay”…A 
série mostra as aventuras 
culinárias de Gordon em 

locais como Tasmânia, África 
do Sul, Indonésia, Louisiana, 
Noruega, Índia e Guiana.No 
“Tertulia”, seu programa na 
TV Democracia, das 9h às 

11h30, Fábio Pannunzio vai 
entrevistar o ex-presidente 

Lula...Entre outros 
convidados, Jamil Chade, de 
Genebra, e Milton Blay, de 

Paris, também irão participar. 
Só especulação. A Band não 
confi rma a contratação de 

Fred Ring, ex-apresentador do 
SporTV.A propósito de “A 

Fazenda”, a Record vai deixar 
que as especulações sobre os 

participantes continuem até os 
45 do segundo tempo...Os 

nomes dessas pessoas só serão 
revelados no dia da estreia.

RECEITA DO BOLO
Na segunda-feira, mais uma vez, 

o “Roda Viva” bombou nas redes 
sociais com a entrevista de Marcelo 
Adnet. O programa, desde antes, com 
a entrada de Daniela Lima e agora sob 
a condução de Vera Magalhães, soube 
resgatar a sua fórmula do passado, 
convidando pessoas conhecidas e 
levantando assuntos de interesse.

ADONIRAN
A propósito, a Cultura montou 

uma programação especial para 
homenagear Adoniran Barbosa, que 
no último dia 6 completaria 110 anos. 
Além de pequenos especiais, com as 
participações de Tobias da Vai-Vai, 
DJ Rafael Moraes, Rappin Hood e 
Sérgio Rosa e do grupo Demônios 
da Garoa, ainda serão exibidos o 
musical “Adonirando”, o documentário 
“Adoniran – Meu Nome é João 
Rubinato” e o curta “Dá Licença de 
Contar”.

IBOPE MANDA

O minuto a minuto está 
ditando a programação da CNN 
Brasil. Entrevistas podem durar 
de 3 a 30 minutos, dependendo da 
audiência. Algumas nem mostram 
a que vieram. O durar pouco, entre 
outros problemas, é também o 
constrangimento que isso, entre 
convidado e apresentadores, muitas 
vezes tem provocado.

 PROGRAMAÇÃO
No domingo, a Band vai dar uma 

pausa na exibição de jogos de futebol 
antigos para transmitir as 500 Milhas 
de Indianápolis. Largada às 15h15. 
Narração de Celso Miranda, com 
comentários de Ricardo Molina e 
Paulo Carcaci.

COLEÇÃO
Ronaldo Esper, nesta quarta-feira, 

estará nos estúdios do “Hoje em Dia”, 
presenteando Ana Hickmann com 
uma coleção inglesa que conta a 
história da moda de 1920 até os dias 
de hoje. São 4 volumes.

VEZES 3 A pandemia, com 
repetição de novelas, tem levado 
muitos atores a aparecer em 
vários trabalhos diferentes.
Juliana Paiva, entre os tantos. 
Atualmente na reprise de 
“Totalmente Demais”, ela voltou 
a gravar a inédita “Salve-se 
Quem Puder”, e também estará 
na chamada edição especial de 
“A Força do Querer”.  

CAMILLA MAIA  



O Conselho da Fifa aprovou uma 
série de mudanças do calen-
dário de seleções, tanto mas-

culinas como femininas. Com isso, 
a Europa será o único continente no 
qual haverá jogos de seleções no início 
de setembro, para evitar que muitos 
jogadores tenham que viajar.

Uma nova Data Fifa foi criada para 
substituir a anteriormente prevista pa-
ra os dias 31 de agosto a 8 de setembro 
de 2020 por uma nova de 24 de janeiro 
a 1º de fevereiro de 2022. 

Com isso, as associações membros 
dessas confederações (tirando a Uefa, 
que terá a disputa da Liga das Nações 
nesse período) não são obrigadas a 
ceder jogadores em setembro de 2020. 
A alteração no calendário faz com que 
atletas sul-americanos que jogam na 
Europa, por exemplo, não tenham que 
viajar para representar suas seleções 
em seus países de origem.

A Fifa tomou a mesma decisão 

para os jogos femininos, anulando a 
data entre os dias 14 a 22 de setembro 
de 2020 para todas as confederações, 
também com a única exceção da Uefa.

A Copa das Nações Africanas terão 
a inclusão de um novo período em ja-
neiro de 2022, com cujas datas serão 
� xadas posteriormente Já a Copa Ouro 
Concacaf 2021 terá as rodadas prelimi-
nares entre os dias 2 e 6 de julho de 2021 
e a rodada � nal, de 10 de julho a 1º de 
agosto de 2021, com cessão obrigatória 
de jogadores a partir de 28 de junho de 
2021. “Essas mudanças resultam de 
um amplo processo de consulta com 
as confederações de futebol e grupos 
de interesse e se materializaram em 
propostas concretas da Fifa e do grupo 
de trabalho das confederações sobre a 
covid-19, que seguiram o princípio de 
aplicar uma abordagem personalizada 
e � exível às confederações, re� etindo 
as diversas situações causadas pela 
pandemia”, a� rmou a Fifa.
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O América venceu o Palmeira 
por 3 a 1 nesta terça-feira (18) 
na Arena das Dunas, em Natal. 

A vitória fez com que o time alvirru-
bro mantivesse viva a disputa pela li-
derança da Copa Rio Grande do Nor-
te, torneio que equivale ao segundo 
turno do Campeonato Potiguar. Os 
gols da vitória americana foram mar-
cados por Zé Eduardo, duas vezes, e 
� iaguinho. João Aleluia descontou 
para o Palmeira.

Para o primeiro gol sair, Zé Edu-
ardo precisou de apenas incríveis oito 
segundos. Na primeira jogada, sem dar 
tempo de respirar, o atacante recebeu 
um bom passe na área e fuzilou para o 
gol. 1 a 0, em menos de um minuto. Pa-
ra quem achava que seria fácil, aos sete 
minutos, o atacante João Aleluia mar-
cou o gol de empate para o Palmeira e 
deixou tudo igual na Arena das Dunas.

Já no � nal do primeiro tempo o 
América voltou a � car à frente no pla-
car. Zé Eduardo aproveitou bola sobra-
da na área e, na pequena área, empur-
rou para o fundo das redes. 2 a 1.O time 
americano dominou o segundo tempo. 
De tanto persistir, � iaguinho, que 
havia entrado no lugar de Zé Eduardo, 
marcou o terceiro para o alvirrubro e 

América vence e 
mantém viva a disputa 
pela liderança do turno
POTIGUAR |  América bateu o Palmeira por 3 a 1 na Arena das Dunas, em Natal, com dois gols do estreante 
Zé Eduardo e outro de Thiaguinho. Time alvirrubro agora volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil

Atacante Zé Eduardo marcou dois gols na vitória do América sobre o Palmeira de Goianinha

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

Fifa altera o calendário de 
seleções e anuncia novas datas

AMISTOSOS

fechou a conta na Arena. 3 a 1.
Com  o resultado positivo, o Améri-

ca chegou aos os 16 pontos, em 6 jogos 
disputados. Desta forma, o time ultra-
passa o ABC, que tem 15 e um jogo a 
menos. Até o momento, o único trope-
ço do time americano foi um empate 
em 1 a 1 contra o Assu.

Já o Palmeira segue na lanterna, 
com apenas dois pontos conquistados. 
O clube ainda luta contra o rebaixa-

mento, mas após esta derrota, a situa-
ção � cou mais complicada.

O América volta a jogar na quarta-
-feira (26) para enfrentar o Juventude, 
pela Copa do Brasil. Este é o último jo-
go do América antes do Clássico-Rei. O 
time precisa derrotar o ABC para levar 
a decisão para Arena das Dunas. Por 
conta do saldo de gols, o ABC poderá 
ser campeão potiguar apenas com em-
pates nos próximos jogos.

DECISÃO

Após uma década de inves-
timentos de mais de um bilhão 
de euros (cerca de R$ 6,5 bilhões) 
de empresários do Catar, o Paris 
Saint-Germain atingiu seu obje-
tivo. Domingo, o time de Neymar 
e Mbappé vai disputar a sua pri-
meira � nal de Liga dos Campeões, 
após derrotar, nesta terça-feira o 
RB Leipzig, por 3 a 0, no Estádio 
da Luz, em Lisboa, Portugal. 

O adversário do time parisien-
se será de� nido nesta quarta após 
o duelo entre Bayern de Munique 
e Lyon. 

Con� ante, determinado na 
marcação e preciso nas � nali-
zações, o time francês não deu 
chances à jovem equipe alemã, 
que colecionou alguns erros indi-
viduais decisivos para a derrota.

PSG DESPACHA O RB 
LEIPZIG E ESTÁ NA 
FINAL DA LIGA DOS 
CAMPEÕES


