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AUDIOVISUAL

CULTURA. 13 | Espetáculo “Para Onde Voam os Pássaros”, que estreia nesta terça-
feira com apresentações no YouTube, foi montada na quarentena e faz analogias 
sobre coragem, liberdade, companheirismo, conscientização ambiental e convida
a voltar a pensar como criança, remexendo sonhos guardados no baú

Para onde voam 
os pássaros

CIÊNCIA. 5 | Depois de retomar os testes da vacina 
contra a Covid-19 no Brasil, nesta segunda-feira 14, 
a Universidade de Oxford anunciou que vai dobrar o 

número de voluntários que serão imunizados no País, 
de 5 mil para 10 mil pessoas. No RN, estudo será 
conduzido pelo Centro de Pesquisas Clínicas de Natal.

Vacina de Oxford 
vai ser testada em 
voluntários de Natal

Espírito Santo: Fernando 
Teixeira lidera com 
folga para prefeito

Rede Laureate diz que  
venda das operações 
não afetará a UNP

RN tem alta de 2% na 
arrecadação de ICMS 
no mês de agosto

ELEIÇÕES 2020. 6 | Pesquisa do 
Instituto Exatus, solicitada pelo Agora 
RN, mostra que candidato à reeleição 
tem 77% das intenções de voto

EDUCAÇÃO. 12 | Grupo Ser 
Educacional anunciou que vai 
assumir todas as operações da dona 
da Universidade Potiguar (UNP)

TRIBUTAÇÃO. 11 | Volume 
arrecadado com ICMS foi de R$ 
504 milhões em agosto, frente aos 
R$ 495 milhões em 2019

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

Governo do RN paga
nesta terça-feira 15 folha
de setembro para quem 
ganha até R$ 4 mil

MP pede que candidato 
Kerinho se pronuncie em 
processo que pode mudar 
bancada potiguar na Câmara

Pandemia suspende 
cumprimento de penas 
alternativas para 450 
condenados em Natal

SALÁRIO. 3 | Também recebem hoje, 
na ínterga, os servidores da área de 
segurança pública. Quem ganha mais 
de R$ 4 mil vai ter creditado 30% do 
salário. Restante recebe no fim do mês

REVIRAVOLTA. 5 | Se ele for declarado 
inelegível, Fernando Mineiro (PT) 
assumiria a vaga que hoje pertence 
ao deputado federal Beto Rosado 
(Progressistas)

JUSTIÇA. 8 | Condenados judicialmente 
estão sem cumprir sentenças em razão 
de as penas alternativas estarem
suspensas por conta da pandemia do 
novo coronavírus

BOMBEIROS RN / REPRODUÇÃO

ESSA ÉPOCA
É FOGO

VEGETAÇÃO SECA. 10 | Em agosto, Corpo de Bombeiros Militar
do Rio Grande do Norte (CBMRN) atendeu 245 ocorrências
de incêndio florestal em todo o Estado. Média, considerada

alta pela corporação, é de oito ocorrências por dia

BRUNNO MARTINS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O secretário Especial de Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues, disse que a 

equipe econômica do governo federal 
defende que benefícios previdenciá-
rios, como aposentadorias e pensões, 
sejam desvinculadas do salário míni-
mo. A informação consta em entrevista 
do secretário ao G1.

Na prática, isso congelaria os bene-
fícios, deixando-os sem reajustes. Esse 
congelamento abriria espaço no Orça-
mento para � nanciar o programa Ren-
da Brasil, que o governo planeja lançar 
no lugar do Bolsa Família. Rodrigues 
explicou que seriam congeladas tanto 
as aposentadorias no valor de um sa-
lário mínimo quanto as mais altas, por 
um período de dois anos.

“A desindexação que apoiamos di-
retamente é a dos benefícios previden-
ciários para quem ganha um salário 
mínimo e acima de um salário míni-
mo, não havendo uma regra simples e 
direta [de correção]. O benefício hoje 
sendo de R$ 1.300, no ano que vem, ao 
invés de ser corrigido pelo INPC, ele se-
ria mantido em R$ 1.300. Não haveria 
redução, haveria manutenção”, disse.

O secretário con� rmou que a ideia 
está sendo debatida com os ministé-

rios da Casa Civil e da Cidadania, mas 
disse que o governo ainda não fechou 
nenhuma decisão sobre o tema.

Atualmente, os valores de aposen-
tadorias e pensões são reajustados de 
acordo com o salário mínimo, ou seja, 
anualmente. Como a Constituição de-
termina o reajuste do salário mínimo 
pelo menos pela in� ação, os benefícios 
também são reajustados pelo menos 
pela in� ação.

As aposentadorias de maior valor 

seguem outra regra.
Caso a proposta siga adiante e seja 

aprovada, todas as aposentadorias se-
riam congeladas no valor atual.

RECURSOS PARA O RENDA BRASIL
A necessidade de se cortar gastos 

para acomodar o Renda Brasil, que 
vem sendo apelidado de um Bolsa 
Família turbinado, ocorre porque as 
despesas previstas para 2021 já estão 
no limite autorizado pela regra do teto.

Estudo mostra que, para criar 
o novo programa social sem des-
cumprir o teto de gastos, o gover-
no vai precisar eliminar despesas 
existentes — que podem ser pro-
gramas sociais ou outras ações, 
como os gastos com aposentados e 
pensionistas.

De acordo com Waldery Rodri-
gues, a aprovação do Renda Brasil 
representará uma “despesa primária 
permanente e nova” e, poor isso, requer 
corte de despesas.

O eventual congelamento dos 
benefícios previdenciários abriria, se-
gundo o secretário, um espaço “subs-
tancial” e “permanente” no teto de 
gastos. Pelos cálculos do Ministério da 
Economia, essa medida pouparia R$ 
17 bilhões em 2021 e de R$ 41,5 bilhões 
em 2022 — ou seja, de R$ 58,5 bilhões 
nos dois anos.

A despesa previdenciária, mesmo 
após a aprovação de uma reforma no 
ano passado, é a principal da União.

Em 2021, a previsão de gastos 
primários é de R$ 1,516 trilhão. Desse 
valor, R$ 704 bilhões (46%) se referem a 
gastos do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) com a previdência de tra-
balhadores do setor privado.

Equipe econômica sugere 
congelar benefícios do INSS
RENDA BRASIL | Governo federal tem de cancelar despesas para viabilizar novo programa social defendido pelo presidente Bolsonaro, diz 
secretário Waldery Rodrigues, do Ministério da Economia. Ideia é ‘congelar’ benefícios no valor atual, tirando a indexação do salário mínimo

Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues

MARCOS OLIVEIRA / AG. SENADO

O presidente Jair Bolsonaro de-
cidiu nesta segunda-feira 14 
vai tornar ministro efetivo o 

general Eduardo Pazuello, que exercia 
a função de interino à frente do Minis-
tério da Saúde há 104 dias.

O militar, que inicialmente resis-
tia a ser con� rmado como efetivo, foi 
convencido pelo presidente. Ele � cou 
como interino no cargo por mais de 
três meses.

A assessoria de imprensa da Pre-
sidência da República informou que a 
cerimônia de posse está marcada para 
a quarta-feira 16.

Segundo relatos de auxiliares pala-
cianos, convites para o evento já come-
çaram a ser distribuídos na Esplanada 
dos Ministérios.

General do Exército, Pazuello foi 
nomeado ministro interino em 3 de 
junho, embora já estivesse, na ocasião, 

ocupando o posto havia 20 dias, depois 
que o médico Nelson Teich — do qual 
era secretário-executivo — pediu de-
missão.

Quando Pazuello assumiu, o minis-
tério publicou orientações para uso da 
cloroquina desde os primeiros sinto-
mas de Covid-19, mesmo sem a droga 
apresentar e� cácia contra a doença. A 
medida era uma exigência de Bolso-
naro e atropelou recomendações dos 
próprios técnicos do ministério e de 
entidades de saúde.

Desde então, o militar é o respon-
sável pelas estratégias do governo fede-
ral de enfrentamento da pandemia.

Pazuello nasceu no Rio de Janeiro 
e é formado na Academia Militar das 
Agulhas Negras, mesma instituição on-
de Bolsonaro estudou.

Em 20 de maio, Bolsonaro a� rmou 
que Pazuello � caria “por muito tempo”. Pazuello e Bolsonaro durante assinatura de MP que libera verba para desenvolvimento de vacina

Após 104 dias, Pazuello será efetivado na Saúde
MINISTRO

“DOAÇÕES”

A força-tarefa da Operação 
Lava Jato no Paraná denunciou 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva por lavagem de 
R$ 4 milhões em propinas da 
Odebrecht repassadas a título 
de doações o� ciais ao Instituto 
Lula, entre dezembro de 2013 e 
março de 2014. O ex-ministro 
da Fazenda, Antônio Palocci, e 
o presidente do instituto, Paulo 
Okamotto, também foram de-
nunciados.

É a quarta denúncia da 
Lava Jato Paraná contra Lula, a 
segunda relacionada ao institu-
to que leva o nome do ex-presi-
dente e a primeira movida pelo 
novo coordenador da força-ta-
refa paranaense, Alessandro 
José Fernandes de Oliveira, que 
substituiu Deltan Dallagnol no 
comando do grupo no início 
deste mês.

A peça foi enviada na última 
sexta-feira 11 ao juiz Luiz Antô-
nio Bonat, da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, que decidirá se 
aceita ou não a denúncia.

De acordo com os procura-
dores, Marcelo Odebrecht teria 
autorizado o pagamento de R$ 
4 milhões a Lula que seriam 
quitados da subconta “amigo”, 
associada ao petista, listada na 
planilha “Italiano” do Setor de 
Operações Estruturadas da em-
preiteira.

Para lavar a propina, os 
repasses foram contabilizados 
como doações o� ciais ao Insti-
tuto Lula, quitadas em quatro 
parcelas de R$ 1 milhão.

Segundo a Lava Jato, a de-
núncia é embasada em e-mails 
e planilhas apreendidas em bus-
cas feitas em fases anteriores da 
operação, além das delações de 
Marcelo Odebrecht e Antônio 
Palocci.

LAVA JATO DENUNCIA 
LULA, PALOCCI E 
OKAMOTTO POR 
LAVAGEM DE PROPINA

MARLENE BERGAMO / FOLHAPRESS

ERASMO SALOMÃO / MINISTÉRIO DA SAÚDE
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O presidente da bancada evangé-
lica da Câmara, Silas Câmara 
(Republicanos-AM), disse nesta 

segunda-feira 14 ter maioria para man-
ter o perdão às igrejas do pagamento 
de quase R$ 1 bilhão em dívidas com a 
Receita e ainda a isenção do pagamen-
to da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL) daqui para frente.

“A bancada evangélica vai se reunir 
amanhã (nesta terça-feira) e vamos 
definir a nossa estratégia, mas o senti-
mento geral é de derrubar o veto”, disse 
Silas. Para um veto presidencial ser 
rejeitado é preciso o apoio da maioria 
absoluta dos parlamentares de cada 
uma das Casas (41 votos no Senado e 
257 votos na Câmara).

Da forma como foi aprovado pelo 
Congresso, o projeto previa isenção do 
pagamento da CLSS, anistia das mul-
tas recebidas por não pagar a CSLL e 
anistia das multas por não pagamento 
da contribuição previdenciária. Desses 
três pontos, Bolsonaro manteve ape-
nas o terceiro. Os outros dois foram 
vetados porque, segundo o governo, a 
sanção poderia ferir regras orçamentá-
rias constitucionais.

Em uma publicação em rede social 
no domingo 13, Jair Bolsonaro defen-
deu que o próprio veto seja derrubado 
no Congresso. Isso porque, segundo o 
presidente, ao contrário dele, os parla-
mentares não teriam que se preocupar 
com as implicações jurídicas e orça-
mentárias de seus votos. “Por força do 

art. 113 do ADCT, do art. 116 da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e também 
da Responsabilidade Fiscal sou obriga-
do a vetar dispositivo que isentava as 
Igrejas da contribuição sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), tudo para que eu evite 
um quase certo processo de impeach-
ment”, diz Bolsonaro na postagem.

“Para mim, era desnecessário vetar. 
Todas as autoridades da área jurídica e 
tributária do País, que não são empre-
gados do governo, disseram que a ma-
téria era constitucional e justa. É uma 
defesa da Constituição. Não estamos 
pedindo nenhum tipo de privilégio. Só 
que tornassem sem efeito as multas in-
constitucionais que foram feitas contra 
as igrejas”, disse o deputado.

O Código Tributário Nacional 
mantém multas e autuações mesmo 
que a lei que as determinou seja poste-
riormente alterada ou revogada, como 
ocorreu com as igrejas. Uma lei de 2015 
isentou os templos de recolher tributos 
sobre a chamada “prebenda”, nome 
que se dá ao pagamento que ministros 
recebem.

A anistia de débitos enfrentava 
forte resistência da equipe econômica 
e também foi desaconselhada pelos 
assessores jurídicos do presidente, 
que alertaram para o risco de crime de 
responsabilidade, passível de impeach-
ment. O trecho sancionado por Bolso-
naro e pode dar aos templos religiosos 
maior margem de manobra no acerto 
de contas com a Receita Federal.

Bancada evangélica quer 
manter perdão às igrejas
CONGRESSO | Líder da bancada na Câmara diz ter votos suficientes para derrubar veto do presidente Jair Bolsonaro à medida que pode trazer 
impacto de cerca de R$ 1 bilhão para os cofres públicos. Presidente Jair Bolsonaro pediu que deputados e senadores derrubem o veto dele

Deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), presidente da bancada evangélica na Câmara

MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOS

A política partidária está atraindo 
menos os brasileiros. Pela pri-
meira vez desde 2004, o número 

de filiados a partidos políticos no País 
encolheu em um ano de eleição mu-
nicipal. Levantamento com base em 
dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) aponta que o número de pesso-
as vinculadas a legendas caiu 2% em 
2020, se comparado a 2018. Ao todo, o 
País tem 16,49 milhões de pessoas em 
33 partidos.

A queda, mesmo pequena, é iné-
dita. Historicamente, os pleitos muni-
cipais são momentos em que as siglas 
tendem a aumentar a sua base de olho 
nas disputas por um lugar nas câmaras 
de vereadores de todo o País. Em 2016, 
por exemplo, o crescimento na compa-
ração com 2014 foi de 7,7%. Em 2012, 
de 8,83%. Até agora, somente uma 
queda do número de filiados havia si-
do registrada, em 2006, ano de eleição 
federal e estadual.

Para especialistas, a retração ob-
servada este ano pode estar relaciona-
da a uma tendência de distanciamento 
entre eleitores e a política partidária, 
bem como do processo eleitoral. Eles 
apontam também para a possibilidade 

de mudança nas disputas locais, que 
costumam ser protagonizadas por le-
gendas tradicionais. Atualmente, 11% 
dos eleitores estão em alguma legenda.

A redução no número de filiados 
se soma à menor participação da po-
pulação nas eleições, principalmente 
entre os jovens. O número de eleitores 
entre 16 e 17 anos aptos a votar é 55% 
menor que o contabilizado em 2016 — 
e é o resultado mais baixo desde 1990, 

após o voto facultativo para esta faixa 
etária ser instituído pela Constituição 
de 1988.

A mudança demográfica também 
pode explicar a redução do número 
de brasileiros que podem votar. Em 
2016, 91,2% das pessoas acima de 16 
anos constavam no cadastro do TSE. 
Este ano, esse percentual é de 88,9%. 
Soma-se a isso a crescente abstenção 
registrada nos últimos pleitos.

Este ano, eleitores brasileiros vão às urnas para votar para prefeito e vereador

Mesmo com eleição, número
de filiados a partidos cai, diz TSE

INÉDITO

ROVENA ROSA / ABR O ministro Luiz Fux, que tomou 
posse como presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 

na semana passada, testou positivo 
para Covid-19. A informação foi di-
vulgada pela assessoria da Corte.

O ministro buscou atendimento 
médico no Rio de Janeiro após apresen-
tar aumento de temperatura corporal 
nesta segunda-feira 14 e foi diagnosti-
cado com o novo coronavírus.

“A suspeita é de que possa ter 
contraído o novo coronavírus em 
almoço de confraternização familiar 

no último sábado”, diz o serviço de 
comunicação do STF.

Segundo informou o tribunal, 
Fux ministro seguirá os protocolos de 
saúde e ficará em isolamento pelos 
próximos 10 dias. Em princípio, o mi-
nistro continuará trabalhando e pre-
tende conduzir sua sessão primeira 
ordinária no Plenário, marcada para 
a próxima quarta-feira 16. O STF tem 
realizado julgamentos por videocon-
ferência desde o início da pandemia.

Fux é o primeiro integrante do 
Tribunal a contrair a doença.

Fux é diagnosticado com 
Covid-19, mas passa bem

PRESIDENTE DO STF

ADIANTAMENTO

O Governo do Rio Grande 
do Norte anunciou que vai pa-
gar nesta terça-feira 15 a folha 
de setembro para uma parte 
dos servidores públicos estadu-
ais. Serão creditados mais de R$ 
231,6 milhões.

Servidores, entre ativos, 
inativos e pensionistas que ga-
nham até R$ 4 mil (valor bruto), 
terão o salário integral deposita-
do já no início da manhã. E, ain-
da, serão adiantados 30% para 
quem recebe acima desse valor. 
Também recebem integral os 
servidores da segurança.

O Governo do RN termina 
o pagamento de setembro, em 
um total de quase R$ 455 mi-
lhões, no próximo dia 30. Nesta 
data, servidores que ganham 
acima de R$ 4 mil receberão os 
70% restantes e o funcionalismo 
lotado em pastas com recursos 
próprios terá seu salário inte-
gral depositado.

GOVERNO DO RN 
PAGA FOLHA DE 
SETEMBRO NESTA 
TERÇA-FEIRA

Ministro Luiz Fux tomou posse na semana passada como presidente do Supremo

FELLIPE SAMPAIO / STF

MARCELLO CASAL JR / ABR



O PSB con� rmou nesta segunda-
-feira 14, dois dias após realizar 
a sua convenção, que o depu-

tado estadual Hermano Morais será 
o candidato da legenda a prefeito de 
Natal nas eleições 2020.

A con� rmação foi dada pelo 
próprio Hermano, pela executiva 
municipal do PSB e pelo presidente 
estadual do partido, o deputado fe-
deral Rafael Motta, na presença dos 
candidatos a vereador da legenda, 
con� rmados em convenção realiza-
da no último sábado 12.

A validação da candidatura de Her-
mano era aguardada para o sábado, 
ocasião em que ele manifestou a vonta-
de de dialogar com outros partidos de 
oposição. Havia a expectativa de que o 
PSB anunciasse apoio a Jean Paul Pra-
tes (PT), mas o diálogo não avançou.

Em diálogo com os candidatos e 
com as executivas estadual e munici-
pal do PSB, Hermano Morais a� rmou 
que segue com a mesma disposição 
de encabeçar o projeto do partido, na 
condição de candidato a prefeito, ain-
da que permaneçam os diálogos com 

outras siglas até a quarta-feira 16, pra-
zo � nal para as de� nições sobre coliga-
ções majoritárias.

“Trata-se de uma eleição de dois 
turnos e, ainda que a campanha seja 
curta, não podemos privar Natal de sa-
ber onde está e onde pode chegar, para 
que os natalenses possam tomar a sua 

decisão”, disse o candidato do PSB aos 
presentes.

Em nota, a direção municipal do 
partido informou que Hermano “vai 
agora em busca de um companheiro 
ou uma companheira de chapa capaz 
de tornar o projeto do PSB mais plural 
e representativo”.

REFORMA TRIBUTÁRIA AFETARÁ 
A ZONA FRANCA DE MANAUS 

PESQUISA: MAIS DE 60% 
VÃO TOMAR VACINA DO COVID

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SUSPEITA DE ENCENAÇÃO
Tem toda pinta de encenação 

o vídeo em que presidiários em 
Alagoas aparecem no chão com 
sinais de sufocamento por covid, 
como denúncia de “abandono”. 
Levados para um hospital 
no mesmo dia da � lmagem, 
sábado (12), em seguida já não 
apresentavam os supostos 
sintomas.

ESFORÇO CONCENTRADO
A Comissão de Relações 

Exteriores do Senado fará no dia 
21 a primeira reunião presencial 
desde março, para sabatinar 34 
diplomatas indicados para postos 
mundo afora. Serão três sessões 
num só dia.

UM DOS INDICADOS
Último secretário-geral do 

Itamaraty no governo da petista 
Dilma, o diplomata Sérgio Danese 
está entre as indicações que o 
Senado vai analisar semana que 
vem. Foi indicado embaixador na 
África do Sul.

NESTE MOMENTO?
A Câmara dos Deputados criou 

ontem uma “comissão de juristas” 
para avaliar mudanças na Lei 
da Lavagem de Dinheiro. A ideia 
é fazer um estudo por 90 dias e 
propor “ajustes indispensáveis”, diz 
a Câmara.

SÓ NÃO PODE AVALIAR
Eleitores podem acompanhar 

a TV Senado, a Rádio Senado e a 
Agência Senado, só não pode opinar 
no seu site e-Cidadania sobre a PEC 
da reeleição de Maia e Alcolumbre, 
fora do ar desde a rejeição de 99%.

BRAVOS PRACINHAS
Há 76 anos, em 15 de setembro, 

soldados da Força Expedicionária 
Brasileira, sob o comando do 
Marechal Mascarenhas de Morais, 
partiam para integrar as Forças 
Aliadas na Itália, na 2ª Guerra 
Mundial.

DEMOCRACIA NÃO TEM LADO
Criado pelas Nações Unidas 

(ONU) em 2007, o Dia Internacional 
da Democracia é celebrado nesta 
terça-feira (15). No Brasil, esse 
dia não existe, mas o Senado 
analisa uma lei para isso. Em plena 
pandemia.

Levantamento do Paraná Pesquisa revela que, 
independentemente da obrigatoriedade, 61,2% dos brasileiros 
pretendem tomar a vacina contra o Covid-19, assim que estiver 
disponível. Outros 26,9% dizem que a decisão depende do país 
de origem da vacina e apenas 8,7% não pretendem se submeter a 
imunização. Sobre a possibilidade de a vacina ser obrigatória, 55,2% 
são a favor, 38,6% contrários e 6,2% não opinam. 

DEPENDE DA IDADE
Entre os jovens de 16 a 24 

anos, 68,2% vão tomar a vacina 
anti-covid. A taxa cai para 
59,6% entre aqueles com 60 
anos ou mais.

DE JEITO NENHUM
Na região Sul, a taxa de 

rejeição à vacina atinge 10%, 

que representa a parcela da 
população que não vai tomar a 
vacina de jeito nenhum.

DADOS DA PESQUISA
O Paraná Pesquisa ouviu 

2.008 brasileiros, de 204 
municípios dos 26 estados e 
do DF, entre os dias 10 e 12 de 
setembro.

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), presidente da Comissão Mista da 
Reforma Tributária, confirmou (14) mudanças Zona Franca de Manaus. 
Ele acha “insustentável” manter casos como a do xarope de refrigerante: 

produzido sem impostos, quando vendido a outros estados gera crédito tributário. 
“Não é o negócio xarope”, diz o senador, “é venda de crédito tributário. Não 
tem cabimento”. A reforma altera IPI e ICMS, principais impostos da cesta de 
incentivos fiscais do polo industrial de Manaus. O ICMS deve ser absorvido pelo 
IVA, de alíquota única, para inviabilizar a guerra fiscal prejudicial ao País, disse o 
senador à Rádio Bandeirantes. Ele reconhece a importância da zona franca, que 
custa R$30 bilhões, “uma Bolsa-Família”, e 2,5 vezes a receita corrente líquida 
do Maranhão. O senador cita a defesa do meio ambiente para justificar a zona 
franca, mas o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é dez vezes menor 
Roberto Rocha anunciou que o projeto relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB) será lido dia 30 e votado comissão em 7 de outubro.
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ANÁLISE | Deputado federal afirmou que, graças à aproximação com os partidos do Centrão, por exemplo,
o governo do presidente Jair Bolsonaro terá condições de aprovar reformas estruturantes, como a administrativa

O deputado federal General Girão 
(PSL-RN) defendeu nesta se-
gunda-feira 14 a aproximação 

do presidente Jair Bolsonaro com os 
partidos que compõem o chamado 
Centrão. Na avaliação do parlamentar, 
a interlocução com essas legendas é a 
única forma de o presidente ter “gover-
nabilidade”.

“O presidente precisa do apoio do 
Congresso. E, para se buscar o apoio, ele 
tem que conversar com os políticos elei-
tos. Ninguém governa sozinho. O presi-
dente demorou para enxergar isso, mas 
enxergou. Ele viu que ou fazia isso ou 
não conseguiria ter governabilidade”, 
a� rmou Girão, em entrevista à 98 FM.

Nos últimos meses, contradizen-
do o discurso que pregou durante 
a campanha eleitoral, Bolsonaro se 
aproximou do Centrão. O presidente 
tem ofertado cargos no governo para 
partidos como Progressistas, PL e Re-
publicanos em troca da � delidade dos 
deputados e senadores dessas siglas.

General Girão a� rmou que, graças 
à aproximação com o Centrão, o go-
verno Jair Bolsonaro terá condições de 
aprovar reformas estruturantes. Ele ci-
tou as reformas da Previdência – apro-
vada no ano passado –, administrativa 
e tributária.

REFORMA ADMINISTRATIVA
Especi� camente em relação à re-

forma administrativa, que tem o obje-
tivo de cortar privilégios de servidores 
públicos, General Girão defendeu que 
o Congresso autorize a terceirização 
em algumas áreas. Ele disse que o Bra-
sil precisa se aproximar da realidade de 
países como os Estados Unidos, onde 
serviços públicos são ofertados por 
pessoas contratadas temporariamente 

pelo governo.
“Com a reforma trabalhista, hoje a 

força de trabalho já tem muito de ter-
ceirização. Os hospitais militares, por 
exemplo, têm vários setores que fun-
cionam apenas pessoas terceirizadas. 
Por que não pode ser assim também 
na universidade e outras instalações 
públicas?”, a� rmou o parlamentar.

Deputado federal disse que aproximação com Congresso é forma de Bolsonaro ter governabilidade

Rafael Motta, Hermano Morais e candidatos a vereador após encontro do PSB nesta segunda

Bolsonaro demorou a enxergar que 
precisa do Congresso, afirma Girão

PSB / REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PSB confirma Hermano Morais 
como candidato a prefeito de Natal

ELEIÇÕES 2020
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Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na

^

COVID  | Recrutamento será “competitivo”, ou seja, cada centro poderá vacinar o número de voluntários
que conseguir, até o limite de 10 mil no País ser atingido. Em Natal, estudo será conduzido pelo CPClin

Depois de retomar os testes da 
vacina contra a Covid-19 no 
Brasil, nesta segunda-feira 14, 

a Universidade de Oxford anunciou 
que vai dobrar o número de voluntá-
rios que serão imunizados no País, de 
5 mil para 10 mil pessoas. Para isso, 
também vai ampliar o número de ci-
dades participantes do estudo. Pode-
rão se inscrever pessoas maiores de 
18 anos, sem limite máximo de idade.

Somam-se a Rio de Janeiro, São 
Paulo e Salvador os municípios de 
Natal (RN), Santa Maria (RS) e Porto 
Alegre (RS).

As clínicas — respectivamente, 
o Centro de Pesquisas Clínicas de 
Natal (CPClin), a Universidade Fede-
ral de Santa Maria e o Hospital das 
Clínicas de Porto Alegre — já estão 
prontas, e devem começar a recru-
tar voluntários na semana que vem, 
após o aval da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). O Co-
mitê Nacional de Ética e Pesquisa 
(Conep) já aprovou a mudança.

O recrutamento será “compe-
titivo”, ou seja, cada centro poderá 
vacinar o número de voluntários que 
conseguir, até o limite de 10 mil no 
País ser atingido, explica a cientista 
Sue Ann Costa Clemens, coordena-
dora nacional dos ensaios clínicos da 

vacina de Oxford no Brasil e pesqui-
sadora da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp). Além do apoio 
da universidade paulista, os testes do 
imunizante no país são financiados 
pelo Instituto D’Or e pela Fundação 
Lemann.

No site do CPClin, contudo, já é 
possível se inscrever para ser volun-
tário nos testes da vacina. Segundo o 
portal, o coordenador dos estudos é o 
infectologista Kléber Luz.

A vacina de Oxford/AstraZene-
ca é a principal aposta do governo 
brasileiro. Em junho, o Ministério da 

Saúde anunciou um acordo com Ox-
ford para a produção inicial de 30,4 
milhões de doses. O primeiro lote foi 
anunciado para dezembro e o segun-
do em janeiro pela Bio-Manguinhos, 
laboratório da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz).

Em agosto, o presidente Jair Bol-
sonaro assinou medida provisória 
que prevê investimento de R$ 1,9 bi-
lhão na produção e aquisição da va-
cina de Oxford. A verba será utilizada 
para transferência de tecnologia, 
permitindo ao laboratório da Fiocruz 
fabricar o imunizante.

Candidata a vacina contra a Covid de Oxford é uma das mais promissoras do mundo

Vacina de Oxford será testada em 
Natal; voluntários podem se inscrever

Os vereadores de Natal vão votar 
nesta terça-feira 15 um pedido 
para que a secretária municipal 

de Mobilidade Urbana, Elequicina San-
tos, compareça à Câmara ainda nesta 
semana para explicar as mudanças nas 
linhas de ônibus de Natal.

O pedido foi protocolado nesta 
segunda-feira 14 pela vereadora Diva-
neide Basílio (PT), que pede urgência 
no assunto. Entretanto, para que a se-
cretária seja oficialmente convidada, é 
preciso que o requerimento seja apro-
vado em plenário – o que deve aconte-
cer nesta terça.

No requerimento apresentado, 
Divaneide Basílio pede o compareci-
mento da secretária à Câmara para que 
ela exponha quais foram estudos que 
embasaram a decisão da Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana (STTU) 
de alterar itinerários e nomenclaturas e 
realizar a fusão de várias linhas de ôni-
bus de Natal.

“A população de Natal tem vivido 
dias extremamente difíceis em decor-
rência da redução das linhas de ônibus 
desde o início da pandemia e, agora, 
recebe com indignação a notícia por 
parte do Executivo que, não só as linhas 

foram reduzidas, mas seus itinerários e 
nomenclaturas também foram modifi-
cados”, destacou Divaneide.

AS MUDANÇAS
As mudanças nas linhas de ônibus 

de Natal começaram a valer nesta se-
gunda-feira. Segundo a STTU, 11 linhas 
tiveram a rota alterada. As modifica-
ções acontecem no mesmo dia em que 
mais ônibus foram para as ruas, após 
a Justiça determinar que pelo menos 
70% da frota entrasse em circulação.

Linha 15/16 foi uma das afetadas e agora não circula mais na Avenida Hermes da Fonseca

Câmara vai votar pedido para que 
STTU explique mudanças nos ônibus

MEIO AMBIENTE 

O Ministério Público Eleito-
ral do Rio Grande do Norte 
(MPE-RN) pediu nesta segun-

da-feira 14 que o candidato Kerinho, 
que disputou as eleições de 2018 
para deputado federal pelo PDT, se 
manifeste sobre a denúncia apresen-
tada na semana passada que aponta 
que ele estava inelegível para o cargo 
quando concorreu dois anos atrás.

O caso está em discussão no 
Tribunal Regional Eleitoral, sob a 
relatoria do juiz Ricardo Tinoco de 
Goes. O MP só deve se pronunciar 
oficialmente sobre o assunto depois 
da manifestação do candidato, que 
recebeu 8.990 votos.

A denúncia foi feita por um gru-
po de 51 advogados. Eles pedem que 
Kerinho seja declarado inelegível. Se 
for atendido pela Justiça Eleitoral, es-
se pedido poderá alterar a composi-
ção da bancada potiguar na Câmara 
dos Deputados. Na prática, Fernando 
Mineiro (PT) assumiria a vaga que 
hoje pertence ao deputado federal 
Beto Rosado (Progressistas).

Os advogados anexaram docu-
mentos que mostram que Kerinho 
foi nomeado em 17 de fevereiro de 
2017 para a função de “Coordena-
dor de Apoio aos Conselhos”, da 
Secretaria Municipal de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social. Ele 
deveria ter sido exonerado em 2018, 
mas os advogados não encontraram 
registros no Diário Oficial de que ele 
foi demitido.

Na petição, os 51 advogados 
juntaram, ainda, documentos que 
comprovam que Kerinho não só não 
pediu demissão como recebeu salá-
rio da Prefeitura de Monte Alegre em 

plena campanha eleitoral. Segundo 
os advogados, Kerinho recebeu pa-
gamento até, pelo menos, dezembro 
de 2018. “Demonstra-se, assim, pois, 
a ausência de desincompatibilização 
do requerente no prazo previsto pela 
Lei Complementar 64, de 1990, o que 
o torna inelegível para o cargo pleite-
ado”, escreveram os advogados.

Caso Kerinho seja declarado ine-
legível, os votos que ele obteve nas 
eleições 2018 (8.990) seriam anula-
dos. Isso forçaria um novo cálculo 
do quociente eleitoral, o que tiraria 
uma vaga da coligação “100% RN I”, 
formada por Progressistas, MDB, Po-
demos, DEM e PDT, e beneficiaria a 
coligação “Do Lado Certo”, formada 
por PT, PCdoB e PHS.

Na prática, sairia Beto Rosado, 
que conquistou 71 mil votos, e entra-
ria Fernando Mineiro, que obteve 98 
mil votos nas eleições de 2018.

Não é a primeira vez que a can-
didatura de Kerinho é questionada 
na Justiça Eleitoral. Ainda em 2018, o 
TRE-RN invalidou os votos do então 
candidato por causa da entrega de 
documentos fora do prazo durante o 
registro da candidatura.

Durante a apuração dos votos, 
em 7 de outubro de 2018, Kerinho 
não teve os votos computados e Mi-
neiro foi dado como eleito.

Porém, uma nova análise do ca-
so pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) concluiu que a papelada foi 
entregue na véspera do último dia e 
só não entrou no ar por uma falha do 
sistema. A votação do pedetista foi 
contabilizada e Mineiro, então, per-
deu a condição de eleito. A partir dali 
surgiu o impasse na Justiça.

Fernando Mineiro (PT) e Beto Rosado (PRogressistas) disputam mandato de deputado

MP pede que Kerinho se 
pronuncie em processo que 
pode mudar bancada do RN

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Leia o QR Code com o celular e
veja todas as mudanças no site

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN | ASSESSORIA

DADO RUVIC / REUTERS



A maioria dos eleitores de Es-
pírito Santo (RN) reprova a admi-
nistração da governadora Fátima 
Bezerra e aprova a gestão do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Em relação ao governo estadu-
al, a pesquisa mostra que 44,9% de-
saprovam a administração Fátima 
Bezerra. Outros 26,3% aprovam e 
28,8% não sabem ou não quiseram 
responder ao item.

Quanto à gestão federal, 
47,2% responderam que aprovam 
a gestão de Jair Bolsonaro. Ou-
tros 38,8% disseram reprovar a 
administração federal e 14% não 
sabem ou não quiseram respon-
der ao item.
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O atual prefeito de Espírito San-
to, Fernando Teixeira (PSDB), 
seria reeleito para o cargo se 

as eleições municipais fossem hoje. É 
o que mostra uma nova pesquisa de 
intenção de votos do Instituto Exa-
tus, encomendada pelo jornal Agora 
RN para sondar a corrida eleitoral no 
município, que fica na região Agreste 
Potiguar, a 77 Km de Natal.

Segundo o levantamento, Fer-
nando Teixeira tem 77,7% das inten-

ções de voto na pesquisa estimulada, 
que é quando são apresentados os 
nomes dos possíveis candidatos. 
Ele é seguido pelo ex-prefeito Chico 
Araújo (PSB), que aparece com 9,1% 
das citações.

Ainda de acordo com a pesquisa, 
9,8% dos entrevistados não soube-
ram ou não quiseram responder ao 
item e 3,4% disseram que pretendem 
votar em branco ou nulo ou afirma-
ram que não têm interesse por ne-

nhum dos candidatos.
Na pesquisa espontânea, quando 

os entrevistados podem citar qual-
quer nome, a vantagem também é de 
Fernando Teixeira. O atual prefeito 
aparece com 70,9% das citações, con-
tra 5,6% de Chico Araújo.

Segundo o Instituto Exatus, 
20% não souberam ou não qui-
seram responder ao item e 3,5% 
disseram que pretendem votar em 
branco ou nulo.

Espírito Santo (RN): 
Fernando Teixeira 
tem 77%, diz Exatus

Gestão é aprovada por 88,6%

Chico Araújo é o candidato 
mais rejeitado para prefeito

Maioria reprova Fátima e aprova Bolsonaro

PESQUISA | Atual decreto de isolamento social vale até esta terça-feira (30). Norma estabelece o 
fechamento do comércio enquanto a pandemia do novo coronavírus não for controlada. Pesquisa 
mostra que maioria conhece alguém que teve Covid-19

Prefeito de Espírito Santo (RN), Fernando Teixeira, durante convenção no último dia 6 de setembro

A gestão do prefeito Fernando 
Teixeira (PSDB) é aprovada pela 
ampla maioria dos eleitores de Es-
pírito Santo.

Segundo o levantamento, a 

administração municipal é apro-
vada por 88,6% dos eleitores. 
Apenas 6% desaprovam e outros 
5,4% não quiseram ou não soube-
ram responder.

O ex-prefeito Chico Araújo 
(PSB) é o mais rejeitado pelos 
eleitores entre os candidatos à 
Prefeitura de Espírito Santo, se-
gundo aponta nova pesquisa do 
Instituto Exatus.

De acordo com a pesquisa, 
47,2% dos entrevistados disse-
ram que não votariam de jeito 
nenhum em Chico Araújo nas 
próximas eleições. O atual pre-
feito, Fernando Teixeira (PSDB), 
vem em segundo lugar, mas com 

o percentual bem inferior: 5,3%. 
O terceiro mais citado foi Antô-
nio Figueiredo (Tonho Branco), 
que foi candidato a prefeito em 
2012, com 1,4% das citações.

Ainda segundo o Institu-
to Exatus, 9,8% não souberam 
ou não quiseram responder ao 
item. Outros 36,3% disseram que 
não rejeitam nenhum dos can-
didatos ou que pretendem votar 
em branco ou nulo nas próximas 
eleições.

A pesquisa Exatus/Agora RN 
entrevistou 430 eleitores em Es-
pírito Santo entre os dias 2 e 3 de 
setembro. A margem de erro é de 
4,6% para mais ou menos, com 

índice de confiança de 95%. O 
levantamento está registrado no 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE-RN) sob o 
código RN-06062/2020.

Dados da 
pesquisa

Governadora Fátima Bezerra e presidente Jair Bolsonaro: avaliações distintas em Espírito Santo

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN | CAROLINA ANTUNES / PR
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CORONAVAC

O Instituto Butantan vai 
iniciar, em novembro deste 
ano, obras em sua fábrica para 
ampliação da capacidade de 
produção de vacinas. A expec-
tativa do governo paulista é 
que as obras estejam prontas a 
partir de setembro do ano que 
vem.

O local ficará inicialmente 
voltado para a produção da 
vacina contra o novo corona-
vírus, fruto de uma parceria 
entre o Butantan e a farma-
cêutica chinesa Sinovac, mas 
futuramente poderá fabricar 
outros tipos de imunizantes. 
Com a ampliação, o Butantan 
poderá produzir mais de 100 
milhões de doses da Corona-
Vac por ano, a partir de 2022.

O investimento necessário 
para a construção, ampliação 
e modernização da nova fábri-
ca do Butantan é de cerca de 
R$ 160 milhões, mas o governo 
paulista diz já ter arrecadado 
R$ 97 milhões em doações de 
empresas privadas [sem con-
trapartida] o que, segundo o 
governador de São Paulo, João 
Doria, já permite a contrata-
ção do projeto executivo e iní-
cio da obra.

A CoronaVac já está na 
fase 3 de testes em humanos. 
Ao todo, os testes com a Co-
ronaVac – que tiveram início 
no Brasil em julho – serão re-
alizados em 9 mil voluntários 
em centros de pesquisas de 
seis unidades da Federação: 
São Paulo, Distrito Federal, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraná.

Caso a última etapa de 
testes comprove a eficácia 
da vacina, o acordo entre a 
Sinovac e o Butantan prevê 
a transferência de tecnologia 
para produção do imunizante 
no Brasil. A CoronaVac prevê 
a administração de duas doses 
por pessoa.

Segundo o governo paulis-
ta, caso os testes comprovem 
sua eficácia, a CoronaVac já 
poderia estar disponível pa-
ra vacinação de brasileiros 
a partir de dezembro deste 
ano. “Nós, aqui no Brasil, pro-
vavelmente, seremos um dos 
primeiros do mundo a ter uma 
vacina disponível para vaci-
nação em massa”, adiantou o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas. 

Segundo ele, o processo de 
transferência tecnológica com 
a Sinovac já começou. Todos 
os sistemas de qualidade já 
estão sendo desenvolvidos e 
preparados para receber o pri-
meiro lote de matéria-prima 
em outubro. 

PARA PRODUZIR 
VACINA, BUTANTAN 
VAI AMPLIAR 
FÁBRICA

JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

O Governo do Rio Grande do Nor-
te iniciou nesta segunda-feira 
14 a testagem de Covid-19 em 

servidores públicos estaduais. Serão 
disponibilizados 16 mil exames do 
modelo sorológico, que identifica se a 
pessoa já teve contato com o corona-
vírus.

Essa é mais uma medida preventi-
va tomada durante a pandemia e que 
integra o Plano de Ampliação da Jor-
nada de Trabalho Presencial do Poder 
Executivo Estadual. 

O objetivo da ação, que será con-
duzida pelas Secretarias de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) e da Adminis-
tração (Sead), é investigar o padrão 
testagem de Covid-19 sorológica dos 
servidores públicos para o novo coro-
navírus, auxiliando nas orientações e 
medidas preventivas. 

A testagem de servidores deverá 
acontecer ao longo dos próximos três 
meses.

A médica do Trabalho, Hosana 
Silveira, que atua na Comissão Perma-
nente de Inspeção Médica Oficial da 
Secretaria Estadual de Administração 
(Sead) e do Núcleo Estadual de Segu-
rança e Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora da Secretaria Estadual 
de Saúde, explicou que o objetivo é 
“conhecer o perfil epidemiológico dos 
servidores públicos ativos e ampliar o 
plano de retorno das atividades labo-
rais dos órgãos estaduais em todo o 
Rio Grande do Norte”.

Para ter acesso à testagem de Co-
vid-19 sorológica, o servidor estadual 
deverá ter apresentado sintomas da 

covid-19 e estar assintomático há pelo 
menos 14 dias, além de não ter sido 
diagnosticado pela doença anterior-
mente em testes laboratoriais como o 
RT-PCR (swab nasal).

Quem desejar ser testado deverá 
antes preencher o formulário para 
triagem de testagem sorológica de 
servidores. O link também foi enviado 
pela Secretaria de Saúde aos órgãos 
da administração direta e indireta via 

processo no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI). No formulário ele-
trônico, terá que fornecer informações 
pessoais, que serão analisadas por es-
pecialistas médicos da Sesap.

A expectativa é que os pareceres 
médicos sejam concluídos, no máxi-
mo, em até cinco dias da data da soli-
citação pelo servidor, podendo o inter-
valo de tempo ser menor dependendo 
da demanda. 

O servidor receberá uma ligação 
para o serviço de teleconsulta, que 
avaliará se ele se enquadra na indica-
ção da realização do exame. Caso seja 
aprovado, terá o seu agendamento efe-
tivado para ser testado.

Em Natal, os exames sorológicos 
serão realizados apenas mediante 
agendamento, na Escola de Governo, 
no Centro Administrativo do Estado, 
no horário entre 7h30 e 13h30.

Governo de RN anuncia testes 
de Covid-19 para servidores
ANÁLISE | Serão disponibilizados para os funcionários públicos mais de 16 mil exames do modelo sorológico, que identifica se a pessoa já teve 
contato com o coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública, a testagem dos servidores deverá acontecer ao longo do mês

Para ter acesso à testagem de Covid-19 sorológica, o servidor estadual deverá ter apresentado sintomas da covid-19 e estar assintomático

O Rio Grande do Norte registrou 
2.317 mortes pela Covid-19 até 
esta segunda-feira 14, segundo 

dados da Secretaria Estadual de Saúde 
de Pública (Sesap). Foram dois óbitos 
a mais que no boletim epidemiológico 
de domingo 13.

Até esta segunda-feira, o mês de 
setembro já soma 52 mortes pela Co-
vid-19 em todo o Estado. Há outras 283 
mortes em investigação no Rio Gran-
de do Norte. Os casos confirmados 
de pessoas contaminadas pelo novo 
coronavírus somam 65.360 (60 nas úl-
timas 24 horas).

Ainda de acordo com os dados 
apresentados pela Secretaria de Saú-

de, a taxa de ocupação dos leitos de 
UTI na rede pública é de 39%, com 226 
pessoas internadas na rede pública e 
privada de saúde no Estado.

Nesta segunda-feira, o índice de 
isolamento social estava em 44% e a 
taxa de transmissibilidade era de 0,87 
no RN. Contudo, três regiões do Rio 
Grande do Norte ainda apresentam a 
taxa acima de 1: Alto Oeste (1,09), Oes-
te (1,11) e Seridó (1,09).

Em todo o Brasil, foram confir-
madas nas últimas 24 horas 381 no-
vas mortes por Covid-19, chegando a 
132.006 vidas perdidas desde o início 
da pandemia. Os dados estão no ba-
lanço diário divulgado pelo Ministério 

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Taxa de ocupação de UTI no RN é de 39%

RN tem 2.2317 mortes causadas pela 
Covid-19; Brasil passa das 132 mil

PANDEMIA

da Saúde. O sistema contabilizava 
131.625 mortes. Ainda há 2.498 óbitos 
em investigação.

O número de casos acumulados 
atingiu 4.345.610. Entre domingo e se-
gunda, as secretarias de saúde de es-
tados notificaram 15.115 novos diag-
nósticos positivos. No dia anterior, o 
painel do Ministério da Saúde trazia 
4.330.455 casos acumulados. 

Os casos registrados costumam 
ser menores aos domingos e segun-
das-feiras pela limitação das secreta-
rias de saúde de alimentar o sistema 
nacional. Já às terças-feiras, o número 
tem sido maior pelo envio dos dados 
acumulados no final de semana.
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PANDEMIA SUSPENDE 
CUMPRIMENTO DE PENAS 
ALTERNATIVAS PARA 450 
CONDENADOS EM NATAL
PENALIDADE | Condenados judicialmente estão sem cumprir sentenças em razão de as penas alternativas estarem
suspensas por conta da pandemia do coronavírus; 13ª Vara Criminal estuda formas para readequar punições

ANDERSON BARBOSA

A pandemia do novo coronavírus, 
definitivamente, mexe cada vez 
mais com o dia-a-dia das pes-

soas. Poucos escapam. Sentem seus 
efeitos e consequências tanto os que 
levam a vida normalmente quanto 
os quem têm o cotidiano afetado por 
questões judiciais. É o caso dos con-
denados a prestação de penas alterna-
tivas. Somente em Natal, cerca de 450 
pessoas estão sujeitas a mudanças na 
forma de ficarem quites com a Justiça.

Ao Agora RN, o juiz Gustavo Mari-
nho, titular da 13ª Vara Criminal (única 
que trata exclusivamente de penas 

alternativas para o cumprimento de 
condenações) revelou que estuda um 
jeito de readequar as penas alternati-
vas, ou seja, ele está tentando dar um 
jeito de estes sentenciados continua-
rem pagando o que devem pelos cri-
mes cometidos, uma vez que as penas 
alternativas estão suspensas por conta 
da pandemia.

O magistrado explica que, como 
as penas alternativas são pagas basi-
camente em escolas da rede pública, 
unidades de saúde e instituições sem 
fins lucrativos, os serviços prestados ti-
veram que ser paralisado até que tudo 
volte à normalidade. E como as aulas 
na rede pública não serão retomadas 

mais este ano, segundo decretos do 
Estado e do Município de Natal, a con-
tinuidade do cumprimento das penas 
está momentaneamente afetada. “Em 
Natal, temos 450 condenados que es-
tão sem cumprir penas alternativas 
por que estão suspensas por causa do 
coronavírus. Porém, precisamos en-
contrar um jeito delas serem retoma-
das”, afirmou Marinho.

Ainda de acordo com o juiz, os 
mais comuns são a prestação de ser-
viços comunitários e o pagamento das 
penas pecuniárias (que varia de 1 a 360 
salários mínimos). A limitação de fins 
de semana não é aplicada pela Justiça 
aqui no Rio Grande do Norte porque o 

Estado não possui unidades específi-
cas para isso. Não há um local para que 
o condenado fique preso apenas o fim 
de semana e depois retorne para o seu 
lar. E a restrição de direitos também é 
um caso bem menos comum, que é o 
caso de um profissional, seja qual for 
sua profissão, pro exemplo, que fica 
proibido de exercer seu ofício”, expli-
cou Gustavo Marinho.

Como forma de readequar o cum-
primento das penas alternativas, o juiz 
citou a possibilidade de ele converter 
parte das condenações a serviços co-
munitários em pagamento de penas 
pecuniárias. “Há presos que já paga-
ram 70% do tempo da pena. Para estes, 
o tempo que resta pode ser convertido 
em pagamento de dinheiro. Nesta si-
tuação, temos 120 condenados. O pro-
blema é que, talvez, metade não tenha 
dinheiro para isso e tenha mesmo que 
voltar a prestar os serviços comunitá-
rios”, ponderou.

Outro modo de readequar as penas 
a esta nova realidade, ainda segundo 
Gustavo Marinho, é fazer um levanta-
mento das escolas que estão precisan-
do de reformas para que os condena-
dos a penas alternativas possam ser 
usados como mão de obra. O juiz ava-
lia  que é preciso um teste de aptidão 
para ver quem se encaixa neste perfil 
“É uma possibilidade. Posso requerer 
ao Estado e também à Prefeitura uma 
lista das escolas que precisam de obras 
ou melhorias, e este pessoal pode ser 
usado para este trabalho”, pontuou.

Além das escolas da rede públicas 
fechadas, também há casos em que o 
condenado perdeu o emprego, e ficou 
sem condições financeiras para arcar 
com o pagamento das penas pecuniá-
rias. “E isso também precisa ser reava-
liado”, ressaltou o juiz.

Há presos que pagaram 
70% da pena. Para estes, o 
tempo que resta pode ser 
convertido em pagamento 
de dinheiro”

“
GUSTAVO MARINHO 
JUIZ

 Juiz Gustavo Marinho, da 13 aponta que os recursos oriundos das penas pecuniárias são depositados em um fundo, que é revertido em benefício de entidades beneficente de todo o Rio Grande do Norte

GETTY IMAGES
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  QUER QUE SUA 
CAMPANHA APAREÇA, 

ALCANCE OS ELEITORES 
E TENHA RESULTADOS

 DE VERDADE?

maior resultado
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 CONHEÇA NOSSAS 
OPÇÕES DE DIVULGAÇÃO!

ELEIÇÕES 2020

QUEM PODE 
PAGAR PENA 
ALTERNATIVA

Do total de 450 condenados 
da Justiça que atualmente devem 
pagar penas alternativas em Natal, 
cerca de 70% são homens. A infor-
mação também é do juiz Gustavo 
Marinho, titular da 13ª Vara Crimi-
nal da capital potiguar.

Ainda segundo o magistrado, 
podem pagar penas alternativas 
condenados por crimes cujas pe-
nas chegam a no máximo 4 anos 
de prisão. Em Natal, a maioria 
dos casos envolve condenados 
por porte ilegal de arma de fogo, 
furtos, usuários de drogas ou de 
delitos sem violência e/ou sem 
ameaça à vida.

STJ MANDA SOLTAR MAIS DE 1.000 
PEQUENOS TRAFICANTES EM SP

Na semana passada, a Sexta 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça mandou soltar todos os tra-
ficantes presos em regime fechado 
no estado de São Paulo, condena-
dos a 1 ano e 8 meses, pelo chama-
do “tráfico privilegiado” - – quando 
a quantidade de droga apreendida 
não é elevada, o condenado era réu 
primário, tinha bons antecedentes 
e não integrava organização crimi-
nosa.

Segundo a Defensoria Pública, 
em março, havia no estado de São 
Paulo 1.018 homens e 82 mulhe-
res nesta situação. A decisão abre 
espaço para que defensorias de 
todos os demais estados do país 
façam o mesmo pedido.

Do total de 450 condenados da Justiça que atualmente devem pagar penas alternativas em Natal, cerca de 70% são homens

Juiz Gustavo Marinho, da 13º Vara Criminal

Contudo, segundo o juiz Hen-
rique Baltazar, titular da Vara de 
Execuções Penais de Natal, essa 
não é a realidade do Rio Grande 

do Norte. “Aqui os chamados pe-
quenos traficantes não são conde-
nados a grandes penas, como em 
São Paulo. Aqui a pena para eles é 
a pena alternativa, por isso não te-
mos traficantes para serem soltos 
como aconteceu nesta situação de 
São Paulo”, afirmou Baltazar.

FUNDO REVERTIDO 
EM PROJETOS SOCIAIS

O dinheiro que é pago pelos 
condenados da Justiça é utilizado 
em projetos sociais. O juiz Gusta-
vo Marinho disse que os recursos 
oriundos das penas pecuniárias 
são depositados em um fundo, que 
é revertido em benefício de entida-
des beneficentes.

Como exemplo, o magistrado 
citou a compra de algum equipa-
mento ou a execução reformas 
em alguma instituição. “A compra 
do material é feita com o dinheiro 
que está neste fundo, e a mão de 
obra pode ser a de um condenado 
ao pagamento de serviço comuni-
tário. E este mesmo condenado, 
depois de dar a sua jornada – que 
é de 7 horas – pode continuar tra-
balhando por mais tempo e ainda 
receber pelo serviço”, destacou.

“As penas alternativas têm 
atingido seus objetivos”

Para o juiz Gustavo Marinho, 
as penas alternativas são um su-
cesso. “Elas, as penas alternativas, 
têm atingido seus objetivos. Em 
uma condenação normal, a reinci-
dência de crimes chega a 70%. No 
caso de una pena alternativa, esse 
índice cai para 30%”, citou. “A so-
ciedade ganha muito. A instituição 
é beneficiada com a mão de obra 
gratuita”, acrescentou.

GETTY IMAGES

REPRODUÇÃO

Há quatro formas de o 
condenado pagar uma pena 
alternativa. São elas:

l Prestação de serviços 
comunitários

l Pagamento de penas 
pecuniárias

l Limitação de fins de semana

l Restrição de direitos

FORMAS DE READEQUAR 
AS PENAS ALTERNATIVAS
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 CHICO RIBEIRO/GOVERNO MS

O governador do Mato Grosso do 
Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), 
decretou nesta segunda-feira 

14 situação de emergência em razão 
dos incêndios no Estado. Ao menos 79 
municípios sul-mato-grossenses e 1,4 
milhão de hectares foram atingidos, in-
cluindo áreas de proteção ambiental e 
de preservação permanente, de acordo 
com a publicação. O Pantanal é o prin-
cipal bioma ameaçado.

“A situação de emergência vai 
durar por 90 dias. Isso fortalece ações 
conjuntas das Defesas Civil estadual e 
federal. Planos de trabalho vão norte-
ar as ações de combate aos incêndios 
� orestais em todos os 79 municípios, 
incluindo questões � nanceiras, de con-

tratação de brigadistas, aluguel de ae-
ronaves e até de custear equipes de ou-
tros estados que virão para trabalhar. É 
uma ação conjunta”, disse Azambuja.

O decreto ainda faz menção ao au-
mento de atendimentos em unidades 
de saúde por doenças relacionadas à 
qualidade do ar, “com registro de ele-
vação substancial dos casos”. A deci-
são foi tomada após a Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS) 
emitir um parecer técnico favorável à 
declaração de situação de emergência.

Com a determinação, � cam dis-
pensados de licitação contratos de 
aquisição de bens necessários às ati-
vidades de resposta ao desastre e de 
prestação de serviços e de obras rela-

cionadas à operação, desde que pos-
sam ser concluídas em prazo máximo 
de 90 dias. 

Além disso, a publicação autoriza 
a atuação de voluntários nas ações de 
resposta ao desastre e na realização de 
campanhas para angariar e distribuir 
doações a atingidos, mediante coor-
denação da Defesa Civil. Os incêndios 
estão destruindo a vegetação nativa 
no Pantanal, vitimando também a 
fauna. O número de focos de incêndio 
é o maior no Mato Grosso do Sul des-
de 1998, quando o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) passou 
a monitorar as queimadas. A situação 
também é grave no Mato Grosso e em 
regiões amazônicas.

Mato Grosso do Sul decreta 
emergência ambiental por 
90 dias devido a queimadas
DEVASTAÇÃO | Ao todo, 79 municípios sul-mato-grossenses e 1,4 milhão de hectares foram atingidos, 
incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente, de acordo com o governo local

Número de focos de incêndio é o maior no Mato Grosso do Sul desde 1998, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra.  BRIGITTE ARLETTE FLORENCE LAURE DELAYE, francesa, solteira, administradora de empresa, 
portadora do CPF/MF n° 008.393.554-16, portadora do passaporte n° 14DAD1295, residente e domiciliada na Rua Fidelis 
Costa, n°03, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel 
Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório 
profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 825,00m²(oitocentos e vinte cinco metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação 
do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1964.0000.3 e sequencial n° 1.003023.9.  limitando-se: ao 
Norte, do P1 ao P2, com Arthur Luiz de Almeida Barbosa, com 25,00m; ao Leste, do P2 ao P3, com Arlete da Costa 
Santos e esposo, com 32,00m; Ao Sul, do P3 ao P4, com Brigitte Arlete Florence Laure Delaye, com 25,00m; Ao Oeste, do 
P4 ao P1 com a Rua dos Coqueirais, com 32,00m.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
150.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Arthur Luiz de Almeira Barbosa, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e 
o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 15.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a empresa TAF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ sob o n° 35.416.423/0001-71, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede no Av. D. Pedro II, 987, 2° andar, sala 208, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.013-
420, neste ato representada por suas Sócias, a Sra. Jessica Alves Falcão, brasileira, natural de João Pessoa/PB, solteira, 
empresária, portadora da cédula de Identidade n° 3340511 – SSDS/PB e CPF/MF sob o n° 100.985.554-99, e a Sra. 
Denise Maria Delgado Bonifacio, brasileira, natural de Recife/PE, casada, empresária, portadora da cédula de Identidade 
n°10136910 -SDS/PE e CPF/MF sob o n° 271.255.214-87, que vem através de sua advogada, Dra. Gabriela Cabral 
Guimarães, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PB n° 22.698, com escritório profissional na Avenida Governador 
Argemiro de Figueiredo, 2309, João Pessoa -PB, CEP n° 58.037-030. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 449,55m² (quatrocentos e quarenta e nove metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados). Imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.033.04.1086.0000.0 e sequencial n° 
1.005858.3, CEP: 59.178-000. Limites e Confrontações: NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 30,27m com o Sr. Raphael Van 
Der Broocker Rauen. LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 14,74 m, com a Rua Murici. SUL: Do ponto P3 ao P4 com 30,24m, 
com Ramiro Alves da Silva. OESTE: Do ponto P8 ao P9 com 14,97m, com o Sr. Rodrigo Lemes Ramos.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 70.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Ramiro Alves da Silva, o Sr. Rodrigo Lemes Ramos, 
o Sr. Raphael Van Der Broocker Rauen, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 15.09.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através da Comissão 
Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público que em função do 
estado de saúde do Presidente da CPL (com suspeitas de estar portando o vírus COVID-19), a 
abertura dos envelopes do Processo Licitatório nº 1108202001/2020 na modalidade Tomada de 
Preços nº 001/2020, a qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para a 
pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Lagoa de Velhos/RN, de acordo com 
as cláusulas e condições do Projeto Básico, Memorial Descritivo, e demais Anexos deste Edital, 
prevista para o dia 15 de SETEMBRO de 2020 às 10h00min, terá sua abertura no dia 24 de 
SETEMBRO de 2020 às 10h00min. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário 
suprac i tados ,  bem como a t ravés  do  fone / fax  (84 )  3695-0091  ou  pe lo  e -ma i l 
cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br.

Lagoa de Velhos/RN, 14 de setembro de 2020
JOÃO MARIA DAMASCENA

Presidente da CPL/PMLV

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

TAF CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, 35.416.423/0001-71, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a (LS) para a 
Construção de residência multifamiliar, localizada na Rua Projetada, Bairro Centro, Praia da Pipa, CEP: 59178-000 
no município de Tibau do SulRN. 

Jessica Alves Falcão - Sócia
Denise Maria Delgado Bonifacio - Sócia

Ao longo de todo o mês de agos-
to, o Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Rio Grande do Norte 

(CBMRN) atendeu 245 ocorrências de 
incêndio � orestal em todo o Estado. O 
número é considerado alto, represen-
tando uma média de oito ocorrências 
por dia.

No entanto, os dados do Corpo de 
Bombeiros apontam que os valores são 
inferiores aos 265 registros relativos ao 
mês de agosto de 2019.

Os relatórios mostram que a região 
da Grande Natal registrou o maior nú-
mero de incêndios, � cando com 41% 

do total, seguida de Caicó e Mossoró, 
com 27% e 22%, respectivamente.

Os dados constam nos Relatórios 
Mensais de Atividades (RMA) das uni-
dades e divulgados pela Diretoria de 
Engenharia e Operações do Corpo de 
Bombeiros Militar  nesta segunda-feira 
14.

“No interior, as ocorrências de in-
cêndio � orestal tendem a aumentar 
principalmente nesta época do ano de-
vido ao forte calor e à baixa umidade. 
Além disso, descuidos da população 
como a queima de áreas para limpeza 
de terrenos também podem provocar 

incêndios. A prática de atear fogo deve 
ser evitada, pois se trata de crime am-
biental, com penalidades previstas em 
lei”, disse o Major do Corpo de Bombei-
ros Jorge Ferolli, especialista em incên-
dios ambientais.

Ainda segundo o o� cial do Corpo 
de Bombeiros, nos casos em que a 
população perceber que alguém está 
colocando fogo em alguma área, deve 
ligar para a Polícia Militar no número 
190 e realizar a denúncia por tratar-se 
de uma ação criminosa. O Corpo de 
Bombeiros Militar atende às ocorrên-
cias através do telefone 193.

Bombeiros do RN combateram 245  
incêndios florestais em agosto

FOGO
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A arrecadação de ICMS (Impos-
to sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços) no Rio Grande 
do Norte apresentou em agosto um 
crescimento de 2% em comparação 
com o mesmo mês do ano passado.

O volume na arrecadação de ICMS 
foi de R$ 504 milhões em agosto, frente 
aos R$ 495 milhões arrecadados no 
período no ano passado. A alta indica 
uma volta gradual das atividades eco-
nômicas e melhoria dos indicadores 
sanitários, resultado das ações traça-
das pelo Governo do Estado.

O aumento na arrecadação de im-
postos foi provocado principalmente 
pelo desempenho do atacado e do 
varejo, que tiveram crescimentos de 
26,1% e 11,7%, respectivamente, no 
comparativo com agosto de 2019. Em 
relação à julho deste ano, os maiores 
crescimentos foram nos setores de 
energia elétrica, que cresceu no mês 
43%, e na indústria, com um aumento 
de 34%.

Os dados são da 11ª edição do 
Boletim de Atividade Econômica, pro-
duzido mensalmente pela Secretaria 
Estadual de Tributação (SET-RN).  
“Iniciamos a retomada das atividades 
econômicas no momento oportuno, 
em que os indicadores sanitários esta-

vam melhorando. Com isso, os indica-
dores econômicos começaram a subir, 
permitindo uma recuperação mais rá-
pida da economia do quem tínhamos 
projetado no início do crise”, analisa 
o secretário Estadual de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier.

As empresas do Rio Grande do 
Norte atingiram em agosto um volu-
me médio diário de negociações de 
R$ 313,1 milhões, com uma emissão 
diária de 919 mil documentos � scais 
por dia. No mês anterior, esse valor 
foi de R$ 290,4 milhões e a média de 
emissões de 873 mil emissões de notas 
� scais por dia.

O boletim traz também informa-
ções sobre os demais impostos, que 
compõem as receitas próprias do es-
tado: o Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) e o 
Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação (ITCD).

Mas, o desempenho positivo na 
arrecadação do ICMS, entretanto, não 
foi su� ciente para incrementar o total 
de receitas próprias estaduais a ponto 
de superar o volume obtido em agosto 
de 2019. A arrecadação total � cou 1,3% 
menor que no ano passado, com um 
total recolhido de R$ 535 milhões. Mas 
em relação ao mês anterior houve sim 
um avanço. 

RN tem alta de 2% 
na arrecadação de 
ICMS em agosto
IMPOSTOS | Volume arrecadado com ICMS foi de R$ 504 milhões em 
agosto, frente aos R$ 495 milhões arrecadados no período de 2019

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Aumento na arrecadação foi puxado principalmente pelo atacado, que teve alta de 26,1% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

PROCESSO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 07/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução dos serviços de 
pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas do município de São José de Mipibu/RN.

RETIFICAÇÃO
No Aviso de Licitação do processo supracitado, publicado no Diário Oficial da Estado – DOE/RN nº 
14.752, do dia 05.09.2020, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – 
FEMURN, Edição 2352 e no Jornal AGORARN, Edições do dia 08.09.2020, ONDE SE LÊ: ".... no dia 
23.09.2020, às 11h00min ....", LEIA-SE: "... no dia 30.09.2020, às 10h00min...".

São José de Mipibu/RN, 14.09.2020
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

REGINALDO TORRES DELFINO, CPF: 029.169.564-76, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para a 
atividade de piscicultura, localizada a Fazenda Recreio, s/n, Zona Rural. CEP: 59.865-000. Umarizal/RN.

REGINALDO TORRES DELFINO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

M L DA C FERNANDES EIRELI, CNPJ: 08.991.511/0001-24, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
e Operação, para extração mineral de granito, localizado na Rodovia RN 233, KM 13, Fazenda Tanques, s/n, Zona 
Rural. Assú/RN, CEP: 59.650-000. 

  
MÍRIAN LOPES DA COSTA FERNANDES

Diretora

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos os 
seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a correr no dia 22 de Setembro de 
2020, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 615,TIROL,Natal/
RN, versando sobre os seguintes pontos: 

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

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

Natal (RN), 03 de Setembro de 2020.
  

A DIREÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 049/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, LÂMINAS DE ARRASTO PARA MOTONIVELADORA, 
CONCHA E ESCARIFICADORES DE RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 15/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 14/09/2020.

Francisco de Assis da Silva - Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 050/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, COM ETIQUETA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 29/09/2020 às 07h30min, através do 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através 
dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 14/09/2020.

Francisco de Assis da Silva - Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020, com o objetivo de CONTRATAR EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM ASFALTO BETUMINOSO A QUENTE 
(CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública 
dar-se-á no dia 02/10/2020, às 09h30min. Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará 
o julgamento. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes.. 

Macaíba/RN, 14/09/2020.

CPL/PMM.

NOVO TEMPO

Tendo como slogan “Co-
nhecimento Para Um Novo 
Tempo”, a nova campanha pu-
blicitária dos colégios CEI Mi-
rassol e Zona Sul mostra que 
a educação e o ensino de qua-
lidade devem ser ainda mais 
valorizados pelos pais, diante 
da pandemia do coronavírus, 
que mudou o mundo em 2020.

Criadas pela agência 
“Criola Propaganda”, as peças 
publicitárias reforçam a tese 
de que investimentos em edu-
cação devem ocupar lugar de 
destaque nos orçamentos das 
famílias, já que a pandemia 
também despertou nas pes-
soas o valor pelas pro� ssões 
que garantem perspectivas de 
futuro mais seguro.

“Mais do que nunca vai se 
colocar na ponta do lápis a es-
colha pelas escolas dos � lhos. 
Mesmo nesse novo cenário, 
certamente a educação de 
qualidade será colocada como 
prioridade pelas famílias. Nas 
nossas escolas, envolvemos 
nossos alunos em um mundo 
de possibilidades tecnológi-
cas, onde o real e o virtual já se 
transformaram em uma única 
forma de aprender”, assinala 
a diretora dos colégios CEI 
Mirassol e Zona Sul, Corina 
Amorim.

Segundo a educadora, 
diante do fato de que o período 
de matriculas se inicia neste 
mês setembro, é preciso que 
– principalmente – as escolas 
mostrem que o padrão de en-
sino está harmonizado com 
as mudanças impostas pela 
pandemia. “Os colégios CEI 
Mirassol e Zona Sul, por exem-
plo, estreitaram ainda mais a 
sua relação com as famílias e 
alunos, reforçando seu com-
prometimento com uma edu-
cação de qualidade”, enfatiza 
Corina Amorim.

Ambas escolas estão dis-
ponibilizando admissão não 
presencial para os alunos, que 
pode ser feita de forma online, 
através de uma plataforma 
digital. 

CAMPANHA MOSTRA 
QUE ENSINO DE 
QUALIDADE DEVE 
SER VALORIZADO

CEI MIRASSOL
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NEGOCIAÇÃO | Grupo Ser Educacional anunciou que vai assumir todas as operações brasileiras da Rede 
Laureate, empresa que administra a Universidade Potiguar (UNP), pelo valor estimado em R$ 4 bilhões

O Grupo Ser Educacional anun-
ciou que vai assumir todas as 
operações brasileiras da Rede 

Laureate, empresa dona da Universi-
dade Potiguar (UNP), pelo valor esti-
mado de R$ 4 bilhões. A negociação, 
por enquanto, não vai afetar as opera-
ções dos dois grupos educacionais em 
todo o Brasil.

O anúncio da negociação foi feito 
no domingo 13. Segundo o Grupo Ser, 
o valor inclui o pagamento em caixa de 
R$ 1,7 bilhão de reais, o recebimento 
de uma dívida líquida de R$ 623 mi-
lhões e a entrega de 44% das ações da 
nova companhia à Rede Laureate.

A Rede Laureate tem cerca de 267 
mil estudantes no Brasil. Entre os ati-
vos da companhia estão as unidades 
do Centro Universitário FMU e da Uni-
versidade Anhembi Morumbi (UAM), 
em São Paulo, além da Universidade 
Potiguar (UNP). O grupo administra a 
instituição potiguar desde 2007

Ainda de acordo com a Ser Educa-
cional, a conclusão do negócio ainda 
depende da aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). Com a aquisição, o grupo Ser 
passará a ser a quarta maior empre-
sa de ensino superior do país, com 
aproximadamente 450 mil alunos nas 
modalidades de ensino presencial e a 
distância. No Rio Grande do Norte, o 

grupo é responsável pela Centro Uni-
versitário Maurício de Nassau (Uni-
nassau).

O atual controlador do Grupo Ser 
Educacional, Janguiê Diniz, continua-
rá no comando da empresa, com direi-
to a nomear a maioria dos membros 
do Conselho de Administração e exe-
cutivos. O empresário tem hoje 57,36% 
das ações da Ser, mas passará a deter 
32,1% com a nova companhia. Apesar 
da redução, ele ainda se manterá como 
maior acionista individual e com direi-
tos de acionista principal.

A Laureate Brasil, proprietária da 
UNP, informou ao Agora RN que, após 
uma criteriosa análise global das opor-
tunidades estratégicas para a opera-
ção do grupo internacional no país, 
a Laureate International Universities 
decidiu assinar um acordo de intenção 
de negócio com a Ser Educacional no 
último domingo 13.

 Segundo a Laureate Brasil, o ter-
mo inclui 30 dias de análise de merca-
do, período em que o grupo educacio-
nal poderá receber novas propostas e 
negociar com outras empresas, tendo 
o grupo Ser Educacional a preferência 
na transação. “Não havendo novos 
interessados ou não chegando a ne-
nhum acordo com outra companhia, 
a combinação dos ativos da Laureate 
Brasil com o grupo Ser Educacional se-
rá executada e submetida à aprovação 
dos órgãos reguladores competentes”, 
detalhou a Laureate Brasil. 

 De acordo com a marca, a nego-
ciação não impacta os projetos que es-
tão em andamento no país atualmente 
– incluindo a Universidade Potiguar.“O 
principal objetivo das instituições de 
ensino superior que compõem a rede 
Laureate Brasil continua sendo ofere-
cer a melhor experiência na formação 
para todos os alunos, que não sofrerão 
qualquer impacto ao longo da jorna-
da”, encerrou o grupo educacional.

Rede Laureate diz que  
venda das operações 
não afetará a UNP

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

A Rede Laureate é responsável por administrar a Universidade Potiguar desde 2007 

A Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte (PCRN) escolheu a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) 

para a banca do concurso público da 
instituição. Serão disponibilizadas 301 
vagas: 47 para delegados, 24 para escri-
vães e 230 para agentes.

Segundo a Polícia Civil, o edital  
para o certame deverá sair até o dia 31 
de outubro. O último concurso público 
para a instituição ocorreu em 2008.

Segundo a delegada-geral Ana 
Cláudia Saraiva a escolha da banca 
examinadora se deu após criteriosa 
pesquisa mercadológica, avaliações 
realizadas pela Comissão Permanente 
de Licitação da Instituição e a aprova-
ção da Comissão Especial do Concur-
so, quando o inteiro teor da justificati-
va apresentada foi acatado.

“Decidimos escolher a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) para realizar o 
certame porque acumula 73 anos de 
experiência e respeitabilidade no mer-
cado. Até o edital, teremos muitos pas-
sos que estão sendo efetivados com 
muita celeridade em cumprimento 
ao Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC)”, declarou.

Serão disponibilizadas 301 vagas: 
47 para delegados, 24 para escrivães e 
230 para agentes. Segundo a Comissão 
Especial do Concurso, a princípio, ha-
verá reserva de vagas para deficientes 
em todos os cargos, em razão da exi-
gência da lei.

Em relação às datas previstas para 
inscrições e demais etapas pertinentes 
acerca das convocações, por exemplo, 
estarão especificadas no edital. Quan-

to às datas de avaliações, as previsões 
poderão ser definidas apenas após 
revogação do decreto com restrições 
em virtude da pandemia. Já quanto à 
convocação, a previsão é que ocorra 
no ano de 2022.

Hoje, o Rio Grande do Norte tem 
o terceiro menor efetivo do Brasil, em 
números absolutos, segundo dados 
da Associação de Delegados de Polícia 
do RN (Adepol), quando é feita a pro-
porção da quantidade de delegados 
por habitante. Entidade diz que, entre 
2008 e 2020, 82 delegados se aposenta-
ram. 

Além disso, segundo a  Associação 
de Delegados, o atual quantitativo pre-
visto de policiais civis no RN deveria 
ser 5.150 servidores, sendo que atual-
mente conta com 1.325.

Polícia Civil anuncia FGV como 
banca examinadora para concurso 

12 ANOS

Não havendo novos 
interessados (...), a 
combinação dos ativos 
da Laureate Brasil com o 
grupo Ser Educacional será 
executada e submetida 
à aprovação dos órgãos 
reguladores competentes”

“
REDE LAUREATE
EM NOTA OFICIAL

RECURSOS

A Caixa Econômica Fede-
ral inicia nesta terça-feira 15 o 
pagamento do abono salarial 
para os trabalhadores nascidos 
em setembro que ainda não 
receberam por meio de crédito 
em conta.  Para trabalhadores 
da iniciativa privada, os valo-
res podem ser sacados com o 
Cartão do Cidadão e senha nos 
terminais de autoatendimento, 
unidades lotéricas e nos corres-
pondentes Caixa Aqui, além das 
agências. Segundo a Caixa, mais 
de 734 mil trabalhadores nasci-
dos em setembro têm direito ao 
saque do benefício, totalizando 
R$ 567 milhões em recursos.

CAIXA PAGA ABONO 
SALARIAL PARA 
NASCIDOS EM 
SETEMBRO

ATENDIMENTO

Após médicos peritos 
decidirem não retomar as 
atividades presenciais nesta 
segunda-feira 14, o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) suspendeu todas as pe-
rícias agendadas nas unidades 
de todo o Brasil. A paralisação 
segue até que sejam feitas no-
vas inspeções que comprovem 
a adequação dos consultórios 
das agências para o atendi-
mento ao público. “O segurado 
que tinha agendamento para 
avaliação pericial, deve des-
considerar e proceder com a 
remarcação pelo Meu INSS e 
telefone 135”, disse o INSS.

PERÍCIAS DO INSS 
SÃO SUSPENSAS 
POR FALTA DE 
MÉDICOS
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ESPETÁCULO Obra faz analogias sobre coragem, liberdade, 
companheirismo, conscientização ambiental e convida a voltar a pensar como 
criança, remexendo sonhos guardados no baú

QRCODE

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

para a página do Sympla
para adquirir o ingresso

“PARA ONDE 
VOAM OS 
PÁSSAROS” 
AUDIOVISUAL | Em uma narrativa lúdica, dois irmãos conhecem 
o poder da coragem na produçãoo período de isolamento social 

O espetáculo “Para Onde Voam 
os Pássaros” estreia nesta 
terça-feira 15 no YouTube e 

segue em temporada até o dia 27 
de setembro. A trama foi montada 
durante a quarentena e envolve 
artistas do Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Sergipe. A produção é o 
mais novo trabalho da Sociedade T.

Com dramaturgia de Euler Lopes 
(SE), o espetáculo infantojuvenil 
narra a história de Grande e Pequeno, 
dois irmãos que vivem na Aldeia 
Céu Aberto, onde a pro� ssão mais 
valorizada é ser caçador de avoantes. 
De personalidades distintas, os 
irmãos, ao se aventurarem na 
caçada, enfrentam os medos e 
dilemas na busca das avoantes. Com 
abordagem lúdica, “Para Onde Voam 
os Pássaros” faz analogias sobre 
coragem, liberdade, companheirismo, 
conscientização ambiental e convida 
a voltar a pensar como criança, 
remexendo sonhos guardados no baú.

“A produção se deu nesse 
momento de pandemia, e foi muito 
delicado estar à frente de um 
processo criativo nesse contexto, mas 
tomamos todos os cuidados. Tivemos 
muitos encontros online, tanto para 
desenvolver a dramaturgia quanto 
a concepção artística. Foi muito 
delicado, mas com muita vontade 
de criar algo e jogar para o universo”, 
comentou Pablo Vieira, ator do 
espetáculo.

“O ponto de partida para o 
concepção foi a memória das relações 
afetivas vividas no interior. Neste 
espetáculo, o público vai se deparar 
com um trabalho de investigação 
apresentando uma linguagem voltada 
para o público infantojuvenil”, contou 
Pablo.

Para assistir ao espetáculo, o 

público deve adquirir ingresso virtual 
através da plataforma Sympla no 
valor de R$ 5 (+ taxa da plataforma). 
É possível fazer contribuições 
voluntárias com o intuito de permitir 
a continuidade das atividades do 
coletivo durante a pandemia, como 
também as despesas de aluguel da 
sede localizada no bairro da Ribeira.

SOBRE A SOCIEDADE T
A Sociedade T é a união artistas 

que traçam rotas diferentes, 
caminham pela imensidão da arte 
contemporânea e se encontram 
na esquina do País, em Natal, para 
construir obras de muitas faces e 
para muitas pessoas. Com atuação 
desde 2013, a Sociedade T desenvolve 
pesquisas e laboratórios de criação, 
além de espetáculos e exposições 
contemplados em editais como 

Itaú Cultural, Fundo de Incentivo 
à Cultura, Prêmio Klauss Vianna 
de Dança e Projeto Cena Jovem. 
Teatro, dança, performance, artes 
visuais e poesia se unem para 
a experimentação do novo, da 
diversidade neste coletivo.

BRUNNO MARTINS
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PLÁGIO  
Chegou na administração da 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) denúncia de que 
a tese de doutorado da professora 
Ludimilla Oliveira, nova reitora 
da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (Ufersa), contém várias 
páginas contendo plágio, ou seja, 
uso de textos de outros autores 
como se fossem de autoria dela. 

QUANDO 
O fato teria ocorrido quando ela 

cursou o doutorado num programa 
de pós-graduação do Centro de 
Tecnologia daquela instituição. 

CASSADA 
O diretor do Centro de 

Tecnologia da UFRN deverá 
designar comissão de sindicância 
para apurar a denúncia das 
irregularidades apontadas, as quais, 
se comprovadas, poderão levar a 
Reitoria a cassar o título de doutora 
concedido à professora Ludimilla. 

PATRÃO 
Historicamente, a Justiça 

do Trabalho sempre cuidou 
das relações entre empresas e 
empregados. Só que de uns tempos 
para cá, depois de implantada a 
reforma trabalhista, as varas do 
trabalho de todo o País começaram 
a receber uma demanda nova. 

VERSUS PATRÃO 
Sindicatos empresariais 

têm recorrido aos tribunais do 
Trabalho para cobrar dívidas de 
associados inadimplentes com 
suas contribuições. E chegam até 
a penhorar bens para receber o 
débito. 

IMPENSÁVEL 
E entre os 44 lotes de produtos 

listados para o leilão virtual que 
o TRT-RN realiza nesta quinta 17, 
pasmem, estão um sofá e duas 
cadeiras de cabeleireiro, penhorados 
em favor do Sindicato do Comércio 
Varejista do Rio Grande do Norte. 

EXPONDO 
Como é de seu feitio, o senador 

Styvenson Valentim (Podemos-RN) 
não contou conversa e foi às suas 
redes sociais para dizer que estava 
retirando da disputa em Mossoró 
a candidatura do Podemos à 
Prefeitura daquela capital depois 
de descobrir que Bianca Negreiro 
responde a processo judicial.  

COSTUME 
Segundo o parlamentar, 

a descoberta aconteceu após 
intensa “varredura” feita por ele na 
internet ao nome posto, como é de 
seu costume realizar com todo e 
qualquer candidato ou integrante 
da legenda que comanda. A� nal, ele 
sempre repete que a regra número 
um para representar o Podemos é 
ser � cha limpa. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>A pandemia de Covid-19 

será “mais dura em outubro 
e novembro”, meses em que 
deve aumentar a mortalidade. 
Quem afirmou isso à AFP foi o 
diretor para a Europa da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), 
o médico belga Hans Kluge. “Vai 
ser mais duro. Em outubro, em 
novembro, vamos observar uma 
mortalidade mais elevada”. 

consumidor. 
>>Foi baixa a adesão na volta 

às aulas nas escolas. Pelo menos 
no Rio de Janeiro. É que decisões 
judiciais divergentes sobre o 
retorno na cidade deixaram escolas 
e pais de alunos confusos sobre a 
autorização para o retorno nesta 
segunda-feira (14), data em que 
um decreto estadual autorizava a 
reabertura da rede particular. 

>>Atenção consumidores: 
o valor do arroz não deve cair 
tão cedo, apesar da pressão 
do governo e da população. É 
que os supermercados estão 
vendendo estoques antigos do 
produto. Quando o novo estoque 
chegar, os reajustes da indústria 
serão repassados pelo varejo ao 

Na convenção realizada pelo PSD, foi homologada a candidatura a vereadora de Natal de Valéria Cavalcanti, 
esposa do médico Pedro Cavalcanti, sob as bênçãos do ex-governador Robinson Faria

Presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira, de molho por conta 
da lesão na panturrilha, que 
tem tirado a presença física do 
presidente do PSDB no RN das 
convenções partidárias
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VAI PRA RUA 
Após especulações sobre 

desistência, após convenção 
do PSB no último sábado, o 
deputado estadual Hermano 
Morais garantiu ontem à tarde 
que disputará a Prefeitura de 
Natal.  

PALAVRA DADA 
Segundo release distribuído 

pela assessoria de imprensa, 
a con� rmação foi dada pelo 
próprio Hermano, pela executiva 
municipal do PSB e pelo 
presidente estadual do partido, 
o deputado federal Rafael Motta, 
na presença dos candidatos a 
vereador da legenda, con� rmados 
na convenção. 

PRIORIDADE 
Tendo como slogan  

“Conhecimento Para Um Novo 
Tempo”,  a nova campanha 
publicitária dos colégios CEI 
Mirassol e Zona Sul mostra que o 
ensino e a educação de qualidade  
devem ser ainda mais valorizados 
pelos pais, diante  da pandemia 
do Coronavírus. Criadas pela 
agência Criola Propaganda, as 
peças publicitárias reforçam a 
tese de que investimentos em 
educação devem ocupar lugar 
de destaque nos orçamentos das 
famílias. 

FESTA DUPLA 
Dia de festa para o Complexo 

Educacional Contemporâneo. 
A escola completa 40 anos de 
serviços prestados na área de 
educação em Natal, onde possui 
duas unidades de ensino. Sua 
diretora, a educadora Irany Xavier 
de Andrade, também de idade 
nova. A comemoração dupla, em 
razão da pandemia, será toda 
virtual. 

CLIENTE 
Hoje é o Dia do Cliente e, 

claro, a P&C Natal comemora 
também. Para celebrar a data, 
a empresa está promovendo 
entre segunda e domingo que 
vem (14 a 20) a sua “Semana do 
Cliente”, com desconto muitos 
descontos em todo o bu� et das 
suas unidades em Ponta Negra e 
Petrópolis.  

DESDE MARÇO 
A in� ação continuou em 

agosto deste ano pressionando 
mais o custo de vida de pessoas 
com renda mais baixa. Segundo 
o Indicador de In� ação por Faixa 
de Renda do Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), 
em agosto a in� ação de famílias 
mais pobres (cuja renda 
domiciliar é menos do que R$ 
900) teve variação de 0,38%, acima 
da taxa de 0,10% percebida pelas 
famílias mais ricas (com renda 
maior do que R$ 9 mil). 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Como a Lua segue em seu paraíso astral, você continua 
recebendo uma dose extra de sorte das estrelas nesta 
terça e pode se dar bem em jogos ou aposta. A Lua 
leonina, em harmonia com Marte, deve realçar seu 
charme e isso facilita o convívio com os colegas.

A Lua troca likes com Marte e avisa que sair da rotina 
e tentar atividades diferentes pode dar uma guinada 
positiva na sua carreira. Pensar fora da caixa e se arriscar 
um pouco mais, desde que tenha o apoio de um colega 
ou de um sócio, pode ser a chave.

No que depender da dobradinha entre Lua e Marte, seu 
lado prático vêm à tona e pode ser bem útil na hora 
de cuidar das tarefas de rotina no serviço. Se puder 
trabalhar em casa, seja em home offi ce ou de outra 
maneira, pode melhorar o seu rendimento. 

A Lua tá puro amorzinho com Vênus e Mercúrio, enviando 
ótimas energias astrais para se concentrar nos seus 
objetivos e se destacar na vida profi ssional. Você pode 
conseguir o reconhecimento que merece, ainda mais se 
souber como valorizar os seus pontos fortes. 

No trabalho, o desentendimento entre Vênus e Urano 
pode deixar o clima mais tenso, especialmente com os 
colegas. Vale a pena ter cautela para não dizer mais do 
que deve, especialmente se andava se precisa terminar 
uma tarefa que estava arrastando. 

Pela manhã, você estará mais animada para sair da 
rotina e fazer algo diferente no trabalho. Mas um atrito 
entre Vênus e Urano faz com que você precise redobrar 
a atenção nas tarefas de rotina. Tenha cuidado para não 
deixar ninguém te passar para trás, tá? 

O trígono entre Lua e Marte envia boas energias para 
as fi nanças e você pode se dar bem ao lidar com 
dinheiro. Há chance de conquistar uma promoção ou 
aumento nesta terça, mas terá que mostrar empenho e 
compromisso com o trabalho. 

Lua e Marte vão se entender bem nesta terça e talvez seja 
mais fácil cuidar com atenção das suas obrigações em casa. 
Mudanças no seu cantinho estão favorecidas e é hora de 
jogar fora tudo o que não usa mais se quiser abrir espaço 
para as boas energias circularem pela casa.

No que depender da Lua, você vai contar com muita 
energia para cuidar dos seus interesses, esbanjando 
confi ança para perseguir suas metas inclusive no 
trabalho. Mas não comemore antes da hora.Pra diminuir 
os atritos, deixe as implicâncias pessoais.

A Lua troca likes com Marte hoje e avisa que os 
relacionamentos estão protegidos. É um bom momento 
para conversar com os colegas, trocar ideia com um 
sócio ou até pensar na possibilidade de investir em uma 
nova parceria de trabalho. 

Como a Lua ainda está em sua Casa 12, a melhor política 
nesta terça é agir com cautela, seja na vida profi ssional 
ou em outros setores. Talvez seja meio complicado lidar 
com os colegas no trabalho, já que você estará mais na 
sua e não vai se sentir à vontade interagindo.

O trabalho continua ocupando a maior parte da sua 
atenção e pode render uma grana extra, mas vai depender 
inteiramente do seu esforço. O astral é favorável para 
cuidar das tarefas de rotina, fazer o sabe e batalhar pelo 
pão de cada dia, sem inventar moda. 

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)

Bastidores da TV atravessam momentos dos mais pitorescos
Está bem curioso o momento 

do noticiário da TV. Levando-se 
apenas em conta as notícias dos 
últimos dias, algumas posições, até 
a página 2, foram de� nidas:

- Ana Maria Braga saiu da 
Globo e está em vias de acertar 
com o SBT ou Record;

- Sandra Annenberg também 
já se mandou da Globo e assinou 
com o SBT;

- E Adriana Araújo, por sua vez, 
está trocando a Record pelo SBT.

Situações colocadas e 
intensamente discutidas nos 
tantos programas que hoje 

existem, especializados em 
analisar os bastidores da televisão.

Curioso é que, no meio de 

tudo, percebe-se, só um pequeno 
detalhe foi esquecido: perguntar 
às pessoas e às TVs diretamente 
envolvidas.

Fato é que a Ana Maria não vai 
sair da Globo, Sandra Annenberg 
também não e a Adriana muito 
menos da Record.

Data hoje, a única situação 
de� nida, de fato, é que o contrato 
da Rachel Sheherazade com o 
SBT não será renovado e Márcia 
Dantas ocupará o lugar dela no 
“SBT Brasil”. Em meio a tantas, o 
que se percebe é que, perguntar 
não ofende, mas derruba “notícia”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Miguel Coelho, intérprete de 
Antônio Junior em “Amor Sem 

Igual”, renovou contrato por mais 
dois anos com a Record...O ator 

concluiu gravações sexta-feira passada 
e agora vai integrar o elenco de 

“Gênesis”, em uma das suas últimas 
fases...”Gênesis”, como se sabe, terá 

sete fases.A Band encaminhou o 
pedido de renovação da marca Miss 
Brasil.O diretor Edson Spinello, 

responsável por várias novelas, 
vai cuidar do quadro de humor do 
Carioca em “A Fazenda”.“De 
Tudo Um Pouco”, programa de 

Fred Ring(ex-SporTV), estreia dia 
21, às nove da noite na rádio Jovem 

Pan...Participação do jornalista 
Leandro Narloch, ex-CNN Brasil.   
“Encantadores de Pet” estreia 

sábado, às 15h, na Band.Globo 
tem feito diversas chamadas para o 
próximo “Globo Repórter”...Um 

especial sobre os 70 anos da Televisão 
Brasileira.Miwa Yanagizawa, que 
esteve em “A Dona do Pedaço”, fará 
a próxima temporada de “Sessão de 
Terapia” na Globoplay e no GNT.

CHECAGEM
Palavra o� cial da Band: não tem 

conversa nenhuma com Rachel 
Sheherazade. Pelo menos até agora, ela 
não foi procurada. 

EMMY AWARDS
No próximo domingo, a partir das 

21h, na TNT e TNT Séries, a transmissão 
da 72ª edição do prêmio EMMY, ao 
vivo e com exclusividade. Aline Diniz e 
Michel Arouca serão os comentaristas 
no Brasil e a tradução � cará por conta 
de Robert Greathouse.

ESQUENTA
Na mesma noite de domingo, a TNT 

promoverá um pré-show do Emmy, em 
formato de live, movimentando vários 
convidados especiais. Con� rmados: 
Alê Garcia, Barbara Demerov, Marco 
Pigossi, Hugo Gloss, Leandro Hassum, 
Carol Ribeiro, entre outros.

QUEM SABE 
Em toda essa balançada do mercado, 

a Band vem com o novo “Show do 
Esporte” domingo e transmissões de 
vários campeonatos europeus. Entre 
outras conquistas. Essa também pode 
ser a hora de pensar numa melhor 
apresentação do seu pessoal.

FAZ TEMPO
A última vez que a Band investiu 

em � gurinos para os seus narradores, 
comentaristas e repórteres foi há 10 
anos, na Copa da África. Além do 
desgaste, não tem mais muito a ver, 
em programas ou transmissões nas 
tardes de domingo, termômetros quase 
na casa dos 40, e as pessoas vestindo 
pesados paletós.

QUARTA DAQUELAS
Esta será uma quarta-feira de 

fortes emoções. SBT vai iniciar as 
transmissões da “Libertadores”, a 
Globo contra-atacar com Corinthians 
e na Record, às 22h30, será disputada 
a segunda “Prova do Fazendeiro” na 
“Fazenda”. Ponto a ponto.

ESTEVAM AVELLAR

TAIANA MOURA

OSCAR NA ESTREIA
Nesta quarta-feira, às 21h15, a 
TV Aparecida estreia o programa 
“De Papo com Amanda Françozo”. 
Semanal, trará na abertura uma 
entrevista exclusiva com o ídolo 
do basquete Oscar Schmidt, 
contando histórias de sua trajetória 
profi ssional e a grande superação 
pessoal.
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A paralisação da NBA e de outras 
ligas nos Estados Unidos por 
alguns dias em apoio aos pro-

testos contra o racismo e a brutalida-
de da polícia, que baleou Jacob Blake, 
um homem negro, com sete disparos, 
em Kenosha, Wisconsin, reacendeu a 
discussão sobre a importância do po-
sicionamento dos jogadores brasileiros 
diante da discriminação racial.

No Brasil, apesar da proliferação de 
casos de violência contra negros (pre-
tos e pardos são 75% dos mortos pela 
polícia, segundo relatório da Rede de 
Observatórios da Segurança), o cenário 
é diferente, e são poucos os atletas que 
se manifestam contra a discriminação 
racial.

Segundo especialistas ouvidos, 
os atletas não são os únicos respon-
sáveis pela omissão diante da pauta 
antirracista. A questão é complexa e o 
problema é estrutural, de modo que há 
fatores que desencorajam o atleta a se 
posicionar.

“Não depende só deles. É preciso 
que as entidades, clubes e federações 
incentivem essas manifestações por-
que o que estamos vendo nos EUA, 
além de ser algo coletivo, é também 
algo apoiado por essas instituições”, 
diz Marcelo Carvalho, fundador e dire-
tor do Observatório da Discriminação 
Racial no Futebol, que mapeia casos de 
racismo no País e exterior.

O relatório mais recente, ainda não 
lançado, aponta que houve 65 denún-
cias no futebol brasileiro em 2019 - 13 a 
mais do que em 2018. A entidade ainda 
monitora outros preconceitos como 
xenofobia e homofobia.

Outro fator que desmotiva o jo-
gador a se posicionar é o medo de re-
presálias, algo que acontece até com 
famosos, como Colin Kaepernick, astro 

Contra casos de racismo 
no País, atletas brasileiros 
evitam expor opinião
PRECONCEITO | No Brasil, apesar da proliferação de casos de violência contra negros, são poucos os atletas que se manifestam publicamente 
contra a discriminação racial. Observatório da Discriminação Racial no Futebol registrou 65 denúncias de racismo no futebol brasileiro em 2019 

Ex-árbitro Márcio Chagas, em 2014, teve bananas atiradas em seu carro no Rio Grande do Sul
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da NFL. “Aqui no Brasil a gente está vol-
tado para o individual, desejando que 
os atletas se manifestem e que desse 
posicionamento saia algo coletivo. Mas 
a gente esquece que o histórico mostra 
que quem se posicionou sofreu repre-
sálias. Então, isso faz com que muitos, 
por mais que queiram, não o façam 
porque têm medo, receio”, diz Carva-
lho.

“O sistema não quer que ele fale 
sobre isso. O sistema e a estrutura são 
racistas. Se ele se manifestar, vai perder 
patrocínio, possibilidade de transfe-
rência. Vai ser visto como um negro 
encrenqueiro”, destaca o ex-árbitro 
Márcio Chagas, um dos poucos negros 
que apitou partidas de futebol no País.

Ele fala com a experiência de quem 
já foi vítima de injúria racial. Em 2014, 
teve bananas atiradas em seu carro 
após trabalhar no jogo Esportivo e Ve-
ranópolis, em Bento Gonçalves. Não 
teve apoio da Federação Gaúcha e en-
cerrou a carreira mais cedo. “O sistema 

desenhado no futebol nada mais é do 
que uma representação contempo-
rânea da escravatura. Paguei o preço 
quando denunciei.”

A questão, porém, vai além do me-
do das represálias. Está ligada à cultura 
brasileira, na qual impera a falta de co-
nhecimento dos atletas, e da sociedade 
no geral, sobre a história dos negros. 
Além da educação, o lado financeiro 
é ainda um empecilho para que haja 
avanços.

“O pessoal aprende na escola a dar 
importância para a princesa Isabel, 
e não valoriza nossos heróis negros, 
Malcom X, Zumbi dos Palmares etc. Os 
jogadores não têm conhecimento para 
lutar contra esse sistema racista”, enfa-
tiza Wilson Santos, ex-jogador que pas-
sou por São Paulo e Inter, por exemplo.

Wilson é sobrinho de Wladimir, 
jogador que mais vezes vestiu a camisa 
do Corinthians, com 805 jogos, e figura 
importante na Democracia Corintia-
na, movimento que lutou contra a di-

tadura militar. “Venho de uma família 
em que conversávamos sobre racismo, 
com meu tio Wlad. Nossa autoestima 
sempre foi alta. Por mais que a gente 
escutava muitas coisas sobre tipo de 
cabelo, cor da pele, a gente conversava 
em casa e reforçava que éramos boni-
tos, nosso cabelo era bom. Não deixá-
vamos nos abalar”, reitera.

“O racismo é um crime perfeito no 
Brasil porque quem denuncia acaba se 
tornando vilão e quem comete vira ví-
tima. O jogador ou quem se posiciona 
é vitimista, oportunista, ‘mimizento’. 
Quem denuncia se sente sozinho e 
não tem acolhimento algum”, observa 
Márcio.

O esporte brasileiro carece de um 
LeBron James. Não conta com astros 
como a tenista Naomi Osaka e o piloto 
de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Todos 
eles ecoaram os protestos nos EUA. “Os 
atletas de nome que têm voz na NBA 
vivem a realidade lá. Os nossos melho-
res não estão nem aqui, não vivem a 
realidade do Brasil”, diz Carvalho.

FALTA ESTUDO
No geral, a construção moral do 

atleta americano passa pelas universi-
dades, ao contrário do que ocorre com 
os jogadores brasileiros de futebol, que 
não incentivados a estudar as mazelas 
sociais e criar uma visão crítica. Existe 
o agravante de que são condicionados, 
pelas pessoas ao seu redor, a só foca-
rem no futebol e se fecham num bolha.

Esse ambiente impede que enxer-
guem o que ocorre no mundo. “Quan-
do jogava, sentia na pele, mas estava 
tão concentrado no jogo que encarava 
como uma forma de o rival me tirar do 
sério. Escutava, mas relevava. Ficava 
bravo, mas não queria me desconcen-
trar”, diz o ex-zagueiro Wilson

GETTY IAMGES

NEYMAR SE DIZ DE 
‘CABEÇA FRIA’ E AFIRMA 
QUE DEVERIA TER 
IGNORADO INSULTO

O atacante Neymar, do Pa-
ris Saint-Germain, voltou a se 
manifestar nesta segunda-feira 
sobre o caso em que alega ter 
sido vítima de racismo durante 
jogo pelo Campeonato Francês. 
Em texto publicado nas redes 
sociais, o camisa 10 afirmou 
que agora, de “cabeça fria”, ana-
lisa que deveria ter ignorado as 
palavras do espanhol Álvaro 
González, do Olympique de 
Marselha, mas lamenta que 
não conseguiu se conter.

“Deveria ter ignorado? Não 
sei ainda... Hoje com a cabeça 
fria respondo que sim. Mas 
oportunamente eu e meus 
companheiros pedimos ajuda 
aos árbitros e fomos ignorados. 
Esse é o ponto!”, escreveu o joga-
dor. Neymar publicou a mesma 
mensagem também em inglês, 
além de ter colocado na sua 
página no Instagram diversos 
recados de apoio e também de 
repercussão sobre o incidente.

Durante a discussão com 
o espanhol, Neymar acabou 
expulso. “Achei que poderia sair 
sem fazer nada porque percebi 
que os responsáveis não fariam 
nada. Não percebiam ou igno-
ravam. Durante o jogo queria 
dar a resposta como sempre, 
jogando futebol. Os fatos mos-
tram que não consegui. Me 
revoltei”, escreveu o jogador, 
que conta ter refletido bastante 
sobre o episódio.

O camisa 10 afirmou que 
no futebol os insultos fazem 
parte das provocações, porém 
tudo tem limite. “No nosso 
esporte, as agressões, insultos, 
palavrões são do jogo, da dis-
puta. Não dá para ser carinho-
so. Entendo esse cara (Álvaro 
González) em parte Faz parte 
do jogo. Mas o preconceito e a 
intolerância são inaceitáveis”, 
comentou Neymar.


