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DECISÃO. 9 | Decisão atende 
parcialmente a um pedido feito 
pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, que chegou 

a solicitar a anulação completa 
das recentes fases de discussão 
sobre o Plano Diretor da capital. 
Representantes da Prefeitura 

do Natal e promotores públicos 
participam de audiência de 
conciliação nesta quinta-feira 
27 para discutir assunto com a 

Justiça.
Fase final da revisão do Plano 
Diretor, que altera regras de 
ordenamento urbano e de 

construção na cidade, está 
acontecendo pela internet, o que 
prejudica, na avaliação do MP, a 
participação popular.

JUIZ MANDA PARAR REVISÃO
DO PLANO DIRETOR DE NATAL

BOLSONARO FICA 
NERVOSO APÓS 
FALAREM EM QUEIROZ

PARLAMENTARES VÃO 
À JUSTIÇA CONTRA 
SAÍDA DA PETROBRAS

AMÉM ORE: UMA 
TRAJETÓRIA DE LUTA E 
REPRESENTATIVIDADE

IRRITADO. 5 | Por três vezes, 
presidente chamou um jornalista 
de O Globo, que cobria a viagem, 
de “otário”, e não respondeu
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AMÉM ORE: UMA 
TRAJETÓRIA DE LUTA E 
REPRESENTATIVIDADE

AÇÃO. 2 | Parlamentares alegam que 
a ação é movida para anular atos 
“lesivos ao patrimônio público e de 
sociedades de economia mista”

MÚSICA. 13 | Natalense Amém Ore, 
de 19 anos, busca falar sobre a 
vivência trans e a ancestralidade 
negra em um rap autoral

GOVERNO DO ESTADO 
AUTORIZA REABERTURA 
DE PARQUES E MUSEUS 
COM 50% DA CAPACIDADE

PARELHAS: DR. TIAGO 
LIDERA PESQUISA COM 
37% DAS INTENÇÕES DE 
VOTO, APONTA EXATUS

LEI GERAL DAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS 
COMEÇA A SER DISCUTIDA 
NA ASSEMBLEIA DO RN

CORONAVÍRUS SEGUE 
EM DESACELERAÇÃO NO 
RIO GRANDE DO NORTE, 
AFIRMA SESAP

BANCÁRIOS NO RN
VÃO ENTRAR EM
GREVE A PARTIR DO
DIA 31 DE AGOSTO

FLEXIBILIZAÇÃO. 5 | Para funcionar, 
os locais deverão seguir uma série 
de regras, sendo a principal delas a 
limitação da capacidade. Protocolo 
sanitário prevê distanciamento mínimo 
de 1,5 metro, higienização de ambientes 
e uso obrigatório de máscaras

ELEIÇÕES 2020. 6 | Em cenário com três 
candidatos, e considerando apenas 
os votos válidos, isto é, eliminando as 
intenções de voto em branco ou nulo 
e os indecisos, Dr. Tiago Almeida tem 
53,8%; Alexandre Petronilo, 42,9%; e 
Aurélio Macedo, 3,3%

ECONOMIA. 10 | Texto enviado pelo 
Governo do Estado no último dia 
12 de agosto estabelece uma série 
de regras para criar um ambiente 
favorável aos pequenos negócios e 
ao empreendedorismo em todo o Rio 
Grande do Norte

FUTEBOL. 16 | Após empate de 1 a 1 no tempo nornal, o time potiguar
foi superado pelo time do Juventude (RS) na cobrança de pênaltis, por
5 a 3. Com a classificação, os  gaúchos garantiram vaga na quarta fase

PARALISAÇÃO. 7 | Movimento grevista, 
de caráter nacional, foi definido após 
a recusa da categoria à proposta 
apresentada pela Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban), que sinalizou 
pelo congelamento nos salários dos 
trabalhadores este ano

PEDRO VITORINO

CONTÁGIO. 12 | Rio Grande do Norte 
tem taxa de transmissão estimada 
em 0,88, segundo a Secretaria de 
Saúde do RN; Estado tem 60.442 
casos confirmados de Covid-19, 
25.348 casos suspeitos e 2.215 mortes 
causadas pela doença
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AÇÃO POPULAR | Senadores Jean Paul Prates (PT) e Zenaide Maia (Pros), e mais os deputados federais Natália Bonavides (PT) e
Rafael Motta (PSB), alegam que a ação é movida para anular atos “lesivos ao patrimônio público e de sociedades de economia mista”

Dois deputados federais e dois 
senadores do Rio Grande do 
Norte protocolaram uma 

ação popular com um pedido liminar 
na Justiça Federal nesta quarta-feira 
26 para impedir o encerramento das 
atividades da Petrobras no Estado. 
Segundo a governadora Fátima Be-
zerra, a saída da empresa ameaça 
mais de 5 mil empregos no RN.

Os senadores Jean Paul Prates 
(PT) e Zenaide Maia (Pros), e mais os 
deputados federais Natália Bonavi-
des (PT) e Rafael Motta (PSB), alegam 
que a ação é movida para anular atos 
“lesivos ao patrimônio público e de 
sociedades de economia mista”, co-
mo é o caso da Petrobras.

Nesta semana, a Petrobras anun-
ciou a venda de todos os ativos do 
Polo Potiguar, o que resultará em 
um prejuízo de proporções ainda 
não completamente estimadas, mas 
que, de imediato, ameaça 5,6 mil 
trabalhadores que atuam direta e in-
diretamente no Polo; além de afetar a 
distribuição de royalties.

Para o senador Jean Paul Prates, a 
venda de ativos da Petrobras no Rio 
Grande do Norte e em outros estados 
não está “acabando com monopó-
lios”, e sim gerando monopólios pri-
vados. “De que adiantou conquistar-
mos a autossu� ciência em petróleo 
para o País se, na hora de desfrutar 
de seus benefícios, vamos entregar 
as re� narias e viver num Brasil que 
pagará combustíveis, fertilizantes, 
asfaltos e petroquímicos a preço ‘in-
ternacionais’ – ou seja, como se não 
produzíssemos uma gota deles aqui? 
De que valeu todo o esforço das ge-
rações que nos antecederam? Não 
foram criadas, muito menos infor-
madas aos compradores, as regras e 
limitações que deveriam se aplicar à 
sua atuação”, ressalta.

Senador Jean Paul Prates (PT) alerta para riscos do desinvestimento

Deputada federal Natália Bonavides (PT) pede enfrentamento

Senadora Zenaide Maia (Pros) é contra venda de ativos da Petrobras

Rafael Motta (PSB): “Petrobras é instrumento de desenvolvimento”

Deputados e senadores entram com 
ação para impedir saída da Petrobras
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O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) registrou nesta terça-fei-
ra 26 que o documento publica-
do pela Petrobras nesta semana 
refere-se à venda de todos os 
campos principais (não mais os 
marginais/maduros) e à venda 
da re� naria de Guamaré e de 
seus sistemas logísticos, inclusive 
o terminal de importação/expor-
tação de combustíveis para um 
único comprador privado.

Segundo o parlamentar, se o 
processo for feito sem os devidos 
cuidados e regras, outros produ-
tores independentes de petróleo 
que atuam no Estado desde 1999 
(o chamado monopsônio - único 
comprador) poderão er prejudi-
cados. “Isso pode descontrolar a 
oferta dos combustíveis para o 
Estado, ou ainda mudar a espe-
cialização da nossa re� naria (ho-
je com foco em QAV), ou até ela 

ser fechada e transformada num 
mero terminal de entrada de com-
bustível importado”, enfatizou.

“Só para se ter uma ideia do 
que estou falando, a re� naria, ape-
sar de caçula, foi a re� naria mais 
rentável (lucrativa) do Sistema 
Petrobras nos seus primeiros anos 
de vida (2009-2011). O campos de 
Canto do Amaro possui 886 poços 
produtores. E o campo de Alto 
do Rodrigues possui mais de 500 

poços produtores. Além de poços 
injetores e produtores de gás. O 
conjunto todo soma mais de 1500 
poços. Isso está longe de ser uma 
pequena operação não lucrativa 
para a Petrobras”, registrou.

“Isso tudo merece muita cal-
ma, análise detida e transição 
gradual. Esta correria só para 
vender rápido não é adequada e 
vai deixar muitos passivos e inde-
� nições perigosas”, � nalizou.

“Correria para vender vai deixar passivo e indefinições”, diz Jean

ASSISTÊNCIA

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que recusou a proposta en-
viada pela sua equipe econômica 
do Renda Brasil, reformulação do 
Bolsa Família.

Ele participou, nesta quarta 
26, de cerimônia de retomada de 
funcionamento de um alto forno 
da Usiminas, em Ipatinga (MG), 
fechado em decorrência da pan-
demia.

“Ontem discutimos a possível 
proposta do renda Brasil e eu falei 
‘tá suspenso’. Vamos voltar a con-
versar. A proposta que a equipe 
econômica apareceu pra mim não 
será enviada ao parlamento. Não 
posso tirar de pobres para dar para 
paupérrimos”, disse.

O ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) avisou ao presidente Jair 
Bolsonaro que o novo programa 
social do governo só terá benefício 
médio superior a R$ 300 se as de-
duções do IR (Imposto de Renda) 
da pessoa física forem extintas.

O presidente falou do auxílio 
emergencial de R$ 600 em tom de 
autoelogio ao seu governo, sem 
saber ainda precisar o valor do 
benefício que continuará até o � m 
do ano. “Resolvemos estender até 
dezembro. O valor não será R$ 200 
nem R$ 600”, disse. “Lamentavel-
mente como é emergencial, tem 
que ter um ponto � nal.” Segundo 
ele, o auxílio “é pouco para quem 
recebe, mas muito para um país 
que se endivida”.

O presidente ainda disse que 
a tendência para 2020 era de que 
o País crescesse 3%. “Mas infeliz-
mente apareceu um imprevisto, o 
tal do vírus que veio de fora”, disse.

Para a reformulação do Bolsa 
Família, que passará a se chamar 
Renda Brasil, Guedes apresentou 
propostas de parcelas entre R$ 240 
e R$ 270, a depender do desenho 
da assistência e da extinção de ou-
tros programas. Bolsonaro pressio-
na para que o valor chegue a pelo 
menos R$ 300.

Membros do governo a� rmam 
que a insistência de Bolsonaro em 
estabelecer uma agenda social 
mais robusta é uma tentativa de 
segurar sua popularidade em alta 
e construir um caminho para a 
reeleição.

Pesquisa Datafolha mostrou 
que a aprovação do presidente 
registrou alta após a liberação do 
auxílio emergencial, especialmen-
te no Nordeste.

BOLSONARO DIZ TER 
RECUSADO PROPOSTA 
DE GUEDES PARA 
RENDA BRASIL

Para a deputada federal Natália 
Bonavides, é preciso enfrentar a 
política de desmonte da Petrobras, 
que, segundo ela, acaba com em-
pregos e lesa o patrimônio público 
brasileiro. “O anúncio da saída da 
Petrobras do RN é um ataque brutal 
contra o povo potiguar. A empresa, 
que é um patrimônio nacional, pos-
sui papel estratégico no desenvol-
vimento regional, com geração de 
empregos e riquezas para o estado. 
Lutaremos contra esse retrocesso”, 
destacou a deputada.

O deputado Rafael Motta, ainda 
em 2019, protocolou um pedido de 
informações ao Ministério de Minas 

e Energia questionando os impactos 
socioeconômicos do desinvestimen-
to no estado. “Naquela época, só se 
falava nos campos de Ponta do Mel 
e Redonda. Tivemos uma resposta 
vaga do Governo Federal. Agora, 
anunciaram a venda da Re� naria de 
Guamaré, que é responsável pelo be-
ne� ciamento de todo o petróleo do 
estado. A Petrobras sempre foi um 
instrumento importante de desen-
volvimento regional e é estratégica 
para o Rio Grande do Norte”, a� rma 
Rafael.

Já a senadora Zenaide Maia ad-
verte para o momento delicado para 
discutir o assunto. “Eu sou contra 

essa política de entregar os ativos do 
País. Vender a Petrobras do Rio Gran-
de do Norte sem nenhuma discussão 
no Congresso Nacional é errado, é 
um absurdo. Foi com impostos que 
construímos a Re� naria Potiguar 
Clara Camarão para bene� ciar QAV, 
óleo diesel e gasolina. O Brasil in-
vestiu muitos anos buscando a au-
tossu� ciência em petróleo e, agora, 
essa política que não investe em nada 
para justi� car a venda do nosso pa-
trimônio, quer destruir anos de tra-
balho, gerar ainda mais desemprego, 
e o pior: num momento como este, 
que estamos vivendo, de pandemia”, 
complementou.
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PREVIDÊNCIA | Hoje, o contracheque do funcionalismo tem um desconto de 11% para a previdência municipal. Com a reforma, essa taxa vai
subir para 14%, independentemente da faixa salarial. Sindicato dos servidores expôs vereadores que votaram a favor e contra a proposta

O Sindicato dos Servidores Pú-
blicos de Natal (Sinsenat) re-
agiu com indignação à apro-

vação da Reforma da Previdência 
na Câmara Municipal. Por 20 votos 
a 7, os vereadores decidiram na ter-
ça-feira 25, durante sessão remota, 
aumentar a contribuição dos fun-
cionários públicos municipais para 
a previdência.

Pelas redes sociais, o sindicato 
expôs os parlamentares que votaram 
contra e a favor da proposta, que foi 
elaborada e encaminhada à Câmara 
pela equipe do prefeito Álvaro Dias. 
“Atenção, servidores municipais. Es-
ses vereadores retiraram mais comi-
da da sua mesa”, alerta o sindicato, 
em publicação no Instagram.

Hoje, o contracheque do funcio-
nalismo tem um desconto de 11% 
para a previdência municipal. Com a 
reforma, essa taxa vai subir para 14%, 
independentemente da faixa salarial. 
Depois da aprovação na Câmara, o 
projeto de lei complementar segue 
para análise do prefeito Álvaro Dias, 
que pode sancionar ou vetar.

A expectativa, contudo, é que o 
prefeito sancione a lei da nova pre-
vidência municipal sem vetos. Isso 
porque o ponto central do texto não 
foi modificado pela Casa.

Com assessoria do Sinsenat, vere-

adores da oposição tentaram aprovar 
um sistema de alíquotas progres-
sivas. Por esse formato, servidores 
que recebem os maiores salários (ou 
benefícios, no caso dos inativos) con-
tribuiriam mais para o a previdência. 
Os parlamentares apresentaram uma 
proposta coletiva que criaria um sis-
tema de alíquotas variando de 10% 
a 19%. Contudo, a ideia foi rejeitada 
pela maioria dos parlamentares.

Além de aumentar a contribui-
ção previdência, a reforma esta-
belece que os aposentados e pen-

sionistas permanecem isentos da 
contribuição nas aposentadorias e 
pensões até o teto, que hoje é de R$ 
6.101,06. Só para quem recebe apo-
sentadoria ou pensão acima desse 
valor há o aumento na alíquota, de 
11% para 14%, e apenas na parcela 
que exceder esse teto.

A contribuição patronal, paga 
pela prefeitura todos os meses, se-
guirá em 22% sobre o salário bruto 
dos servidores.

A aprovação da reforma tem o 
objetivo de atender a uma determi-

nação federal. O Ministério da Econo-
mia deu até 30 de setembro para que 
estados e municípios se adequem à 
Reforma da Previdência Geral, que 
foi promulgada no fim do ano pas-
sado. Além disso, as mudanças na 
previdência buscam atenuar o déficit 
existente no sistema. Em 2019, o rom-
bo na previdência municipal foi de R$ 
195,5 milhões.

COMO VOTARAM OS VEREADORES
A FAVOR DA REFORMA: Arol-

do Alves (PSDB), Ary Gomes (PDT), 
Bispo Francisco de Assis (Republi-
canos), César de Adão Eridan (PDT), 
Chagas Catarino (PSDB), Dagô de 
Andrade (PSDB), Dickson Nasser Jú-
nior (PDT), Dinarte Torres (PDT), Fe-
lipe Alves (PDT), Franklin Capistrano 
(PSB), Klaus Araújo (Solidariedade), 
Kleber Fernandes (PSDB), Luiz Almir 
(PSDB), Ney Lopes Júnior (PDT), Nina 
Souza (PDT), Paulinho Freire (PDT), 
Preto Aquino (PSD), Raniere Barbosa 
(Avante), Robson Carvalho (PDT) e 
Sueldo Medeiros (Pros).

CONTRA A REFORMA: Ana 
Paula Araújo (PL), Cícero Martins 
(Progressistas), Divaneide Basílio (PT), 
Fernando Lucena (PT), Fúlvio Saulo 
Mafaldo (Solidariedade), Júlia Arruda 
(PCdoB) e Maurício Gurgel (PV).

Vereadores aprovaram reforma por 20 votos a 7 na última terça-feira, em sessão remota

Com reforma, “retiraram comida da 
mesa dos servidores”, diz sindicato

ELPÍDIO JÚNIOR

A Câmara aprovou nesta 
quarta-feira 26 o projeto 
que cria o Tribunal Regio-

nal Federal da 6ª Região (TRF-6), 
em Minas Gerais. A proposta, de 
autoria do presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, teve apoio da 
maioria dos partidos, mas sofreu 
críticas até mesmo do presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
por criar uma nova estrutura em 

meio a discussões sobre conten-
ção de despesas públicas.

A votação foi simbólica. Ape-
nas Novo, Cidadania e PV orienta-
ram seus parlamentares a votarem 
contra. Por sugestão de Maia, o 
Novo ainda tentou incluir uma 
regra para evitar que as despesas 
de todos os tribunais em 2021, in-
cluindo o TRF-6, aumentasse aci-
ma da inflação no ano que vem. A 
emenda, no entanto, foi rejeitada.

Deputados aprovam criação 
de mais um tribunal de Justiça

EM MINAS GERAIS

Mesmo com pandemia do novo coronavírus, Câmara aprovou criação de TRF da 6ª Região

MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOS

LAVA JATO

O ex-tesoureiro do PT Paulo 
Ferreira, condenado pelo ex-juiz 
Sergio Moro por lavagem de dinhei-
ro e associação criminosa dentro 
da operação Lava Jato, foi absolvido 
das acusações nesta quarta-feira 
26, em julgamento de recurso pelo 
Tribunal Regional da 4ª Região 
(TRF-4).

Por unanimidade, os três juízes 
federais da 8ª Turma do Tribunal 
consideraram que não havia provas 
suficientes para condenar Ferreira. 
Ele chegou a ficar preso por pouco 
mais de seis meses entre junho de 
2016 e fevereiro de 2017, alvo de 
uma das fases da Lava Jato.

Na época, Moro estipulou fian-
ça de R$ 1 milhão para que o ex-te-
soureiro deixasse a cadeia. A pedido 
da defesa, que alegou incapacidade 
financeira, o valor foi depois dimi-
nuído para R$ 200 mil pela juíza 
substituta no Paraná, Gabriela Har-
dt. Para pagar a quantia, ele vendeu 
um consórcio e dois carros.

TRF-4 DERRUBA 
DECISÃO DE MORO 
E ABSOLVE EX-
TESOUREIRO DO PT

O presidente da Câmara Munici-
pal de Natal, vereador Paulinho 
Freire (PDT), promulgou uma lei 

que obriga a gestão do prefeito Álvaro 
Dias a responder em até 30 dias todas 
as solicitações enviadas pelos parla-
mentares para as secretarias por meio 
de indicações e requerimentos.

A medida começou a valer nesta 
quarta-feira 26, com a publicação no Diá-
rio Oficial do Município. A lei foi promul-
gada pelo presidente da Câmara porque, 
após a aprovação do projeto no plenário 
da Casa, o prefeito Álvaro Dias não se ma-
nifestou – para vetar ou sancionar.

Segundo a lei, sempre que rece-
ber um requerimento ou indicação 
parlamentar, a prefeitura terá de en-
tregar à Câmara um documento com 
informações sobre a data em que o 
pedido foi encaminhado para o órgão 
competente e sobre as medidas ado-
tadas para atender o solicitado. Caso 
a demanda não possa ser atendida, a 
secretaria competente terá de expli-
car os motivos ou apontar quando irá 
resolver o problema. Gestão do prefeito Álvaro Dias terá 30 dias para responder a solicitações de vereadores

Câmara promulga lei que dá prazo 
para Prefeitura responder pedidos

RELAÇÃO ENTRE PODERES

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

ALEXANDRA MARTINS / AGÊNCIA CÂMARA



CASOS DE COVID NO BRASIL 
CAÍRAM 15% ESTE MÊS

FLORDELIS É SÓ GRATIDÃO: 
ESTÁ SOLTA POR CAUSA DE MAIA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
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TIRO NA HARMONIA
O ministro Luís Roberto 

Barroso aplicou uma sapatada 
gratuita em Bolsonaro, 
acusando-o de “defender 
ditadura e tortura”. Foi mais 
um tiro na harmonia entre os 
poderes. Se o objetivo era agradar 
a plateia do evento do instituto 
FHC, onde fez a referência 
agressiva, ele conseguiu.

NÃO AFETOU
O levantamento do Paraná 

Pesquisa, apontando que Jair 
Bolsonaro é a autoridade dos 
Três Poderes com a qual 43,6% 
mais simpatizam, foi realizado 
entre os dias 22 e 24, exatamente 
quando o presidente era muito 
criticado por suas palavras 
agressivas contra um jornalista.

ELE ADORA UMA CRISE
Bolsonaro alimenta a 

fantasia dos que torcem pelo 
seu rompimento com Paulo 
Guedes. Ontem noticiaram até 
um suposto pedido de demissão 
do ministro. Seria “fake news” 

se fosse notícia positiva para o 
governo.

CASO ÚNICO NO DF
O Distrito Federal foi a única 

unidade da federação que não 
registrou seca no mês de julho, 
segundo o Monitor de Secas 
da Agência Nacional de Águas 
(ANA), que mantém dados 
nacionais desde 2014.

BALCONY DE VOLTA
O bar Balcony, o mais 

premiado de Brasília, 
frequentado por políticos, 
jornalistas e descolados, reabre 
suas portas nesta quinta-feira 
(27), obedecendo protocolo 
rígido para não favorecer o 
contágio de covid. 

FESTEIROS DA DESGRAÇA
Ao citar que o Brasil passou 

os EUA nas mortes por 100 mil 
habitantes, âncora de TV disse 
que o Brasil está no “topo do 
ranking macabro”. Outra fake 
news impune: há nove países 
com números piores.

Apontada como mandante do assassinato do próprio marido, 
a deputada Flordelis é muito agradecida ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, que, como ela, é parlamentar do Rio de Janeiro. A 
criminosa denunciada por � lhos e cúmplices não está presa graças 
a Maia, que mantém na gaveta há 19 meses a proposta de emenda 
constitucional que extingue o foro privilegiado. Já aprovada no Senado, 
a proposta poderia ter sido votada na Câmara desde dezembro de 2018, 
mas Maia não permite.

PROTEÇÃO VERGONHOSA
O privilégio de foro, que 

encanta o presidente da Câmara, 
protege e di� culta a punição de 
eventuais crimes cometidos por 
58 mil autoridades.

SENADOR SE REVOLTA
Em vídeo, nesta quarta, o 

senador Álvaro Dias (Pode-PR), 

autor original da proposta, expôs 
sua revolta contra o presidente da 
Câmara.

A CÂMARA SOU EU
Rodrigo Maia dá preferência 

a outras coisas, como criar 
em plena crise da pandemia o 
Tribunal Regional Federal da 6ª 
Região (TRF-6), em BH.

Seis meses após o primeiro registro, muitos preferem se concentrar no 
total de casos de covid-19 no Brasil, desprezando os recuperados e 
ignorando dados animadores. O número máximo de pessoas infectadas 

no Brasil, registrado em 8 de agosto, chegou a 818,5 mil, mas esse número 
foi se reduzindo até os atuais 690,6 mil, uma queda de 15,6%. Além disso, o 
número de curados superou o número de novos casos.  A média diária, que 
chegou a ser de 46,2 mil em julho, segue em queda e está em 37,4 mil. Essa 
queda de 19% mantém a esperança em alta.  No caso dos óbitos, a queda 
em agosto foi de 11%. Eram 1.066 por dia no início do mês, em média, e 
atualmente a média é de 949. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 
3,7 milhões de casos, 2,9 milhões dos quais curados, mas 117.666 pessoas 
perderam a vida. O jornalismo de funerária ficará inconsolável: já com 3,3 
milhões de casos, a Índia deve superar o Brasil e assumir o 2º lugar no 
mundo.
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REPERCUSSÃO | Coronel Hélio criticou governadora Fátima Bezerra, que reagiu com indignação ao anúncio 
dos desinvestimentos da Petrobras. Segundo ele, desmonte da companhia começou no governo do PT

O pré-candidato do PRTB à Pre-
feitura do Natal, Coronel Hélio 
Oliveira, avaliou nesta quar-

ta-feira 26 como “correta” a decisão 
da Petrobras de encerrar seus inves-
timentos no Rio Grande do Norte. Se-
gundo ele, o repasse dos ativos para a 
iniciativa privada tem potencial de ge-
rar empregos e novos investimentos.

“A venda anunciada de alguns 
poços no ano passado para empresas 
privadas já gera empregos e investi-
mentos. A política da Petrobras está 
correta”, avaliou Coronel Hélio, que é 
bolsonarista. Segundo ele, a decisão 
do governo tem sido técnica. “Diferen-
temente do Governo do Rio Grande do 
Norte, o Governo Federal tem se mos-
trado sério, austero e preocupado com 
a coisa pública”, acrescentou.

Coronel Hélio criticou, ainda, a go-
vernadora Fátima Bezerra, que reagiu 
com indignação ao anúncio dos desin-
vestimentos da Petrobras.

Ela ressaltou que as atividades da 
empresa representam mais da metade 
do PIB industrial do Estado e que só 
em 2019 a companhia pagou R$ 425 
milhões em royalties pela exploração 
de petróleo e gás no RN. Com a saída, 
essa receita � cará prejudicada. Além 
disso, mais de 5 mil trabalhadores li-
gados à empresa, entre funcionários 
diretos e terceirizados, � carão com os 

empregos ameaçados.
“A governadora esquece, ou se 

faz de esquecida, que o desmonte da 
empresa no RN começou ainda no 
governo Lula e, paulatinamente, os 
ativos começaram a ser vendidos”, 

disse Coronel Hélio. “É necessário 
que a governadora tenha respeito 
pela empresa, apesar de saber que 
o PT nunca teve respeito por ela, ao 
contrário, ele saqueou a Petrobras”, 
� nalizou.

Pré-candidato do PRTB à Prefeitura do Natal nas eleições de 2020, coronel Hélio Oliveira

Pré-candidato bolsonarista em 
Natal aprova saída da Petrobras

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Lei Geral de Proteção de Dados 
– que trata inclusive do envio de 
propagandas, políticas ou não, 

por mensagens – vai entrar em vigor 
nos próximos dias e preocupa as pré-
-campanhas eleitorais. De acordo com 
as novas normas, criadas para serem 
aplicadas às empresas, as candidaturas 
terão que obter o consentimento ex-
plícito dos eleitores para poder enviar 
marketing eleitoral.

Embora o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) tenha de� nido, por resolução 
publicada em dezembro, que nova lei 
deveria ser aplicada às campanhas, as 
pré-candidaturas deixaram de se pre-
parar para esse cenário, já que havia a 
expectativa de que o Congresso adiasse 
a entrada em vigor da norma. O Sena-
do, no entanto, retirou o adiamento de 
uma medida provisória editada pelo 
governo federal, fazendo com que o 
texto esteja valendo durante a campa-
nha eleitoral deste ano.

Com a MP, o governo pretendia 
jogar a entrada em vigor para maio 
do ano que vem. A Câmara antecipou 
para o último dia de 2020. Agora, po-
rém, com a decisão do Senado, a lei vai 

entrar em vigor após o presidente Jair 
Bolsonaro sancionar a MP na forma de 
um projeto de lei de conversão, o que 
pode ocorrer ao longo de uma prazo de 
15 dias. 

Aprovada pelo Congresso e sancio-
nada em 2018 com vigência a partir de 
agosto de 2020, a LGPD cria regras que 
empresas têm que seguir ao tratar com 
dados, inclusive informações de conta-

to, de qualquer cidadão brasileiro. Uma 
das premissas das novas regras é que o 
cidadão tenha que dar consentimento 
expresso para que suas informações 
de contato sejam aproveitadas para 
o envio de propaganda. Ou seja, ele 
deverá concordar com a sua inclusão 
em qualquer lista de mailing de acordo 
com cada nova � nalidade especí� ca de 
divulgação.

Entra em vigor nos próximos dias a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em 2018

Para receber propaganda eleitoral, 
cidadão terá de autorizar candidato

LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

REPRODUÇÃO
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IRRITADO | Por três vezes, presidente chamou um jornalista de O Globo, que cobria a viagem, de “otário”. 
Outros jornalistas também perguntaram, mas não tiveram resposta. Presidente fala em pergunta “indecente”

Durante cerimônia de reativa-
ção do alto-forno da Usiminas, 
em Ipatinga, o presidente Jair 

Bolsonaro voltou a se irritar e xingar 
repórteres ao ser questionado sobre 
os depósitos feitos na conta bancária 
da primeira-dama, Michelle Bolsona-
ro, pelo ex-assessor de Flávio Bolso-
naro Fabrício Queiroz e sua mulher, 
Marcia Aguiar.

Por três vezes, chamou um jorna-
lista de O Globo, que cobria a viagem, 
de “otário”. Outros jornalistas também 
fizeram a pergunta, que não foi respon-
dida. Os valores na conta da primeira-
-dama somaram R$ 89 mil. Bolsonaro 
retrucou fazendo perguntas sobre 
movimentações financeiras da família 
Marinho, proprietária do jornal.

A pergunta de um repórter do jor-
nal Estado de Minas, que questionou 
se Bolsonaro havia se arrependido 
de ataques anteriores a repórteres, 
foi classificada de “indecente”. Antes 
dos novos ataques a jornalistas, feitos 
durante entrevista coletiva ao longo 
de gradis que o separavam dos repór-
teres, o presidente abriu o discurso no 
fim da manhã em cerimônia na Usi-
minas também criticando os meios de 
comunicação.

“O dia em que eu for elogiado pela 
imprensa, podem saber que o Brasil 
está indo mal”, disse. Sem máscara, ele 
voltou a causar aglomeração ao posar 
para fotos com funcionários dentro do 
empreendimento. Ipatinga é a terceira 
cidade de Minas em número de casos 

de Covid-19, com 7.031 diagnósticos 
para a doença, segundo boletim divul-
gado nesta quarta-feira 26 pela Secre-
taria de Estado de Saúde.

No evento, Bolsonaro também 
admitiu haver relação entre o auxílio 
emergencial dado à população de 
baixa renda durante a pandemia do 
novo coronavírus e o aumento de sua 
popularidade nos últimos meses. “O 
povo reconhece e sabe um dia tem 
um fim. Agora, é o tal negócio. Pas-
samos tantos problemas no passado 
e nenhum outro presidente lembrou 

do povo para dar uma aspirina se-
quer”, disse, em viagem a Ipatinga, no 
Vale do Aço, em Minas Gerais.

Bolsonaro, no entanto, disse que 
o dinheiro “não é meu”. “É endivida-
mento; por cinco meses demos R$ 
600. Pretendemos dar ao final do ano 
uma importância um pouco abaixo 
disso”, afirmou. O presidente voltou a 
dizer que o auxílio custa R$ 50 bilhões 
por mês e que tem de ter um “ponto 
final”. Repetiu, ainda, que o valor dos 
próximos pagamentos ficará entre R$ 
200 e R$ 600.

Presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quarta-feira 26 em Ipatinga e não gostou de pergunta

Bolsonaro fica nervoso de novo 
após ser perguntado sobre Queiroz

O Governo do Rio Grande do 
Norte autorizou nesta quarta-
-feira 26 a reabertura de par-

ques urbanos, parques de diversões, 
museus e aquários, equipamentos 
que estavam fechados no Estado co-
mo medida de prevenção do novo 
coronavírus. A flexibilização está pre-
vista em uma portaria publicada no 
Diário Oficial do Estado.

Para funcionar, os locais deverão 
seguir uma série de regras, sendo a 
principal delas a limitação da capa-
cidade. De acordo com a portaria, no 
primeiro momento, os equipamentos 
só poderão receber até 50% da capaci-
dade total. A partir do dia 9 de setem-
bro, esse percentual sobe para 75%. Por 
fim, do dia 23 de setembro em diante, 
os locais poderão receber o máximo de 
sua capacidade local.

Além disso, os parques, museus 
e aquários terão de respeitar um pro-
tocolo sanitário, que prevê distancia-
mento de 1,5 metro entre frequentado-

res e funcionários, controle em tempo 
real do público e a higienização dos 
ambientes. Todos devem usar másca-
ras de proteção contra a Covid-19.

Além disso, os estabelecimentos 
deverão recomendar a visitação ape-

nas para atividades individuais ou 
familiares, como caminhadas. Aglome-
rações estão proibidas. A compra de 
ingressos deverá ser preferencialmente 
pela internet, para evitar a formação de 
filas e operação de cédulas de dinheiro.

Parques reabrirão, mas só para atividades em pequenos grupos. Aglomerações seguem proibidas

Governo do RN autoriza reabertura 
de parques com 50% da capacidade

FLEXIBILIZAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CAROLINA ANTUNES / PR
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Faltando pouco mais de dois me-
ses para a votação, o médico or-
topedista Tiago Almeida lidera 

as intenções de voto para a Prefeitura 
de Parelhas nas eleições de 2020. É o 
que aponta a mais recente pesquisa 
do Instituto Exatus, encomendada 
pelo Agora RN para medir a tempera-
tura da pré-campanha no município, 
que fica na região Seridó, a cerca de 
260 Km de Natal. Segundo o levan-
tamento, Dr. Tiago, como ele é mais 
conhecido, está em primeiro lugar na 
preferência do eleitorado em todos os 
cenários testados.

No primeiro cenário da pesquisa 
estimulada, quando é apresentada ao 
entrevistado uma lista dos prováveis 
candidatos, Dr. Tiago aparece com 
37% das intenções de voto. Ele é se-
guido pelo atual prefeito, Alexandre 
Petronilo, que soma 29,5% das cita-
ções. O ex-vereador Aurélio Macedo 
é o terceiro, com 2,3%. Segundo a 
pesquisa, 6,5% não sabem ou não qui-
seram responder ao item, enquanto 
24,8% disseram que pretendem votar 
em branco ou nulo.

Considerando apenas os votos 
válidos, isto é, eliminando as inten-
ções de voto em branco ou nulo e 
os indecisos, Dr. Tiago tem 53,8%; 
Alexandre Petronilo, 42,9%; e Aurélio 
Macedo, 3,3%.

O Instituto Exatus também testou 
um cenário com apenas dois candida-

tos: Dr. Tiago e Alexandre Petronilo. 
Nesta rodada, a distância entre os 
dois diminui, configurando pratica-
mente um empate técnico. O médico, 
contudo, aparece numericamente à 
frente, com 39,5% das intenções de 
voto, enquanto que o atual prefeito foi 
escolhido por 33,5% dos entrevistados. 

10,5% não souberam ou não quiseram 
responder ao item, enquanto 16,5% 
afirmaram que pretendem votar em 
branco ou nulo. Considerando só os 
votos válidos, Dr. Tiago tem 54,1%, 
contra 45,9% de Alexandre.

Na pesquisa espontânea, quando 
os eleitores podem citar qualquer 

nome como o seu preferido, Dr. Tia-
go também lidera. Ele aparece com 
32,5% das citações, contra 26,5% do 
prefeito Alexandre Petronilo. Tam-
bém pontuaram o ex-prefeito Antô-
nio Petronilo (5%), o deputado esta-
dual e ex-prefeito Francisco do PT 
(2,5%), o ex-vereador Aurélio Macedo 
(2%) e o vereador Humberto Gondim 
(1%). Segundo a Exatus/Agora RN, 
19,8% não souberam ou não quise-
ram responder ao item, enquanto 
10,7% pretendem votar em branco, 
nulo ou em nenhum dos candidatos 
que surgirem.

Considerando apenas os votos 
válidos, Dr. Tiago tem 46,8%, segui-
do de Alexandre (38,1%) e Antônio 
Petronilo (7,2%), Francisco do PT 
(3,6%), Aurélio (2,9%) e Humberto 
Gondim (1,4%).

Foram entrevistadas 400 pessoas 
em Parelhas entre os dias 13 e 14 de 
agosto. A margem de erro é de 4,7% 
para mais ou menos, com índice de 
confiança de 95%. A pesquisa está 
registrada na Justiça Eleitoral sob o 
código RN-09578/2020.

Parelhas: Dr. Tiago lidera pesquisa 
com 37% das intenções de voto
ELEIÇÕES 2020 | Em cenário com três candidatos, e considerando apenas os votos válidos, isto é, eliminando as intenções de voto em branco ou nulo e os indecisos, Dr. Tiago Almeida tem 
53,8%; Alexandre Petronilo, 42,9%; e Aurélio Macedo, 3,3%. Levantamento traz, ainda, números de rejeição, avaliação dos governos Fátima Bezerra e Jair Bolsonaro e outras informações

Médico ortopedista Tiago Almeida lidera em todos os cenários Prefeito Alexandre Petronilo tem gestão bem avaliada, mas está em 2º

O Instituto Exatus também pe-
diu aos parelhenses uma avaliação 
das gestões da governadora Fátima 
Bezerra e do presidente Jair Bolso-
naro. Em relação à gestão estadual, 
51,3% aprovam e 42,3% desapro-
vam. Outros 6,4% não souberam 
ou não quiseram responder. Não 
souberam ou não quiseram res-
ponder ao item 6,4% dos entrevis-
tados. Já em relação a Bolsonaro, 
49% disseram aprovar o governo 
federal. Outros 45% desaprovam 

Fátima e 
Bolsonaro

Rejeição Sem comícios
O atual prefeito de Parelhas, 

Alexandre Petronilo, lidera no 

quesito rejeição. Segundo a pes-
quisa, 22,2% disseram que jamais 
votariam nele para a reeleição. 
Aurélio Macedo é rejeitado por 
12,3%, seguido por Dr. Tiago, com 
9,3%; Humberto Gondim, com 
9,3%; e Francisco do PT, com 5,2%. 
Os demais não chegaram a 1% das 
citações. 32,6% não sabem ou não 
quiseram responder ao item da 
pesquisa, enquanto que 8,2% pre-
tendem votar em branco, nulo ou 
nenhum dos candidatos.

Os parelhenses também de-

clararam na pesquisa Exatus/
Agora RN que desejam uma cam-
panha atípica este ano, por causa 
da pandemia do novo coronaví-
rus. Para 80,5%, a campanha de-
ve ser sem comícios e passeatas, 
sendo concentrada nas redes 
sociais e na televisão. 6% declara-
ram que a eleição deve acontecer 
como sempre foi, com aglomera-
ções, apesar da Covid-19. Houve 
ainda quem respondesse que não 
deveria haver eleição este ano 
(2,5%), que deveria haver apenas 
a votação (0,3%) e que tanto faz 
(0,3%). Não souberam ou não qui-
seram responder ao item 10,4% 
dos entrevistados.

DIVULGAÇÃO

o trabalho do presidente. Por fim, 
6% não sabem ou não quiseram 
responder a esse item da pesquisa.

A pesquisa mostrou, ainda, que 
os eventuais apoios de Fátima e Bol-
sonaro a candidatos em Parelhas não 
seriam imprescindíveis para a vitória.

Pelo contrário: 54,4% dos entre-
vistados disseram que não votariam 
em um candidato apoiado pelo pre-
sidente da República e 2,3% ainda fri-
saram que não votariam “de maneira 
nenhuma”. Já 20,2% declararam que 
votariam em um candidato de Bol-
sonaro e 7,3% ressaltaram que “com 
certeza” votariam. 13% disseram que 
talvez votariam, enquanto 2,8% não 
souberam ou não quiseram respon-

der ao item.
Em relação a Fátima Bezerra, 

48,8% dos entrevistados responde-
ram que não votariam em um can-
didato apoiado pela governadora e 
0,5% não votariam “de maneira ne-
nhuma”. Outros 28,8% afirmaram 
que votariam, enquanto que 5% 
“com certeza” votariam. 13,5% de-
claram que talvez votariam e 3,4% 
não souberam ou não quiseram 
responder ao item.
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Os bancários do Rio Grande do 
Norte vão suspender as ativida-
des a partir do dia 31. O movi-

mento grevista, de caráter nacional, foi 
definido após a recusa da categoria da 
proposta apresentada pela Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban), que 
sinalizou reajuste de 0% nos salários 
dos trabalhadores. 

Os bancários do Rio Grande do 
Norte queriam paralisar as atividades 
já nesta quinta-feira 27, mas a catego-
ria decidiu aguardar as plenárias da 
Confederação Nacional dos Trabalha-

dores do Ramo Financeiro (Contraf) e 
Confederacao Nacional dos Trabalha-
dores das Empresas de Credito (Con-
tec). As duas entidades definem nesta 
quinta-feira 27 se irão aderir à paralisa-
ção nacional.

A Fenaban que propôs o reajuste 
0% por dois anos. Para 2020, a entidade 
ofereceu abono de R$ 1.656,22, que se-
ria pago em setembro, e de R$ 2.232,72, 
a ser creditado em agosto de 2021. Os 
bancos também mantiveram a propos-
ta de redução da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). 

Trabalhadore rejeitaram proposta de reajuste 0% nos salários apresentada pelos bancos

Bancários no RN vão entrar 
em greve a partir do dia 31

PARALISAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

EÓLICA SERRA DE SANTANA S.A., CNPJ 12.848.401/0001-85, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação 
de Licença Simplificada com prazo de validade até 24 de agosto de 2026, em favor do empreendimento 
Linha de Transmissão Serra I&II de 69 kV, localizado na Zona Rural do Município de Lagoa Nova/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA

HOLANDA & REGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ Nº 34.440.324/0001-62, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Prévia, para um posto revendedor de combustível, localizado na BR 405, Chico 
Caja, Pau dos Ferros/RN.

JEAN CARLOS HOLANDA DA COSTA
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Luiz Carlos Santos Ponciano, 060.383.974-69, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada, com prazo 
de validade até 18/08/2026, em favor do empreendimento de agricultura irrigada, localizada no Sítio Mira 
Selva, S/N, Zona Rural do município de Felipe Guerra/RN. 

Luiz Carlos Santos Ponciano
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

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

RAILSON BENEDITO FERREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

A exemplo da autorização 
dada pela Prefeitura de Natal — 
que permite que duas pessoas da 
mesma família possam ir ao su-
permercado juntas — o Governo 
do Rio Grande do Norte também 
tomou medida semelhante como 
forma de minimizar os efeitos da 
crise causada pela pandemia do 
novo coronavírus. A diferença é 
que o decreto publicado nesta 
quarta 26 pelo governo não escla-
rece se as duas pessoas precisam 
ter parentesco, ou seja, a partir 
desta data, duas pessoas podem 
entrar acompanhadas em qual-
quer supermercado no estado. 
Ainda de acordo com o decreto, 
“não integram o quantitativo má-
ximo de duas pessoas crianças de 
até 12 anos e os acompanhantes 
ou atendente pessoal da pessoa 
com deficiência”.

FLEXIBILIZAÇÃO

SUPERMERCADOS 
PASSAM A PERMITIR A 
ENTRADA DE ATÉ DUAS 
PESSOAS NO RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

As notificações de casos suspei-
tos de dengue, zika e chikun-
gunya no Rio Grande do Norte 

caíram 66% em 2020, em comparação 
com o mesmo período em 2019. O 
cenário epidemiológico causado pela 
pandemia da Covid-19 provavelmente 
implicou no menor número de notifi-
cações, avalia a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap).

Até agora, segundo dados da 
Sesap, foram confirmados 4.363 ca-
sos das três arboviroses, cujo vetor 
de transmissão é o mosquito Aedes 
aegypti. No ano passado, dentro do 
mesmo espaço temporal, foram con-
firmados 12.945 casos de dengue, zika 
e chikungunya.

Em 2020, já foram confirmados 
2.425 casos de dengue. Em 2019, no 
mesmo período, foram confirmados 
8.587. O número de óbitos confir-
mados por dengue em 2020 é de 5, e 
no mesmo período de 2019 os óbitos 
soram 15.

Com relação aos registros de 
Chikungunya, a Sesap confirmou 
1.888 casos, sendo uma morte re-
lacionada com a doença. Em 2019, 
foram confirmados 4.292 e 15 óbi-

tos confirmados pela doença. Além 
disso, foram confirmados 50 casos 
de zika em 202. Em 2019, no mesmo 
período, foram 66 casos.

Nesse contexto, a Secretaria de Es-

tado da Saúde Pública (Sesap) orienta 
a população aos seguintes sintomas: 
febre alta (39º a 40ºC) de início abrupto 
e com duração de 2 a 7 dias, associada 
à dor de cabeça, perda ou diminuição 

da força física, dor muscular, dor nas 
articulações, e dor ao redor dos olhos. 
Manchas vermelhas no rosto, tronco e 
membros além de anorexia, náuseas, 
vômitos e diarreia.

Até o início deste mês de agosto, 
a secretaria já realizou a operação 
com carro-fumacê (Ultra Baixo Vo-
lume – UBV) em 23 municípios do 
RN, incluindo a capital, Natal, nos 
bairros do Planalto, Pitimbu, Neó-
polis e Pajuçara.

Devido a pandemia, com a sus-
pensão temporária do Levantamento 
Rápido de Índices (LIRAa e LIA) – que 
mede o índice de infestação vetorial 
do Aedes aegypti – a indicação para 
aplicação de UBV está baseada no 
aumento da incidência dos casos 
humanos e na confirmação laborato-
rial de sorologias para dengue, zika e 
chikungunya, ou seja, onde existe alto 
índice de pessoas doentes ou suspeitas 
e confirmação de transmissão das ar-
boviroses urbanas.

Casos de dengue, zika e chikungunya 
têm queda de 66% em 2020, diz Sesap
ARBOVIROSES | Dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública mostram que foram confirmados 4.363 casos das três arboviroses no Rio Grande do Norte até esta semana, cujo vetor 
de transmissão é o mosquito Aedes aegypti. No ano passado, no mesmo período de tempo, foram confirmados 12.945 casos infecção pelos vírus da dengue, zika e chikungunya

Em 2020, já foram confirmados 2.425 casos de dengue. Em 2019, no mesmo período, foram confirmados 8.587 casos de pessoas infectadas
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O presidente do Congresso Na-
cional, senador Davi Alcolum-
bre, promulgou nesta quarta-

-feira 26 a Emenda Constitucional (EC) 
108/20 que torna permanente o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). A 
medida amplia de 10% para 23% a par-
ticipação da União no financiamento 
da educação básica e altera a forma 
de distribuição dos recursos entre os 
entes federados.

Para Alcolumbre, a emenda é uma 
das contribuições mais relevantes e de 
maior impacto social que o Congresso 
Nacional incorporou nos últimos tem-
pos no patrimônio jurídico brasileiro. 
“Apenas um olhar especial para os 
nosso jovens e crianças poderá nos re-
dimir como sociedade e nos justificar 
como nação”, disse.

Ele destacou a conciliação e com-
prometimento de deputados e sena-
dores para assegurar a tramitação 
e aprovação da matéria. O texto foi 
aprovado na Câmara dos Deputados 
em julho. Depois foi apreciado no Se-
nado em primeiro e segundo turno na 
semana passada.

Em 2019, o Fundeb movimentou 
R$ 156 bilhões em todo o Brasil. Para 
o RN, o Governo Federal destinou R$ 
897 milhões. Para este ano, a projeção 
é que o Estado receba R$ 926 milhões.

O relator do texto no Senado, se-
nador Flávio Arns (Rede-PR), pediu o 
mesmo comprometimento dos par-
lamentares para a regulamentação 
da emenda. “Que nós trabalhemos 
juntos, buscando esse diálogo, para 
chegarmos a um entendimento com 
ampla participação da sociedade. O 
Brasil precisa de educação, na pós-
-pandemia [da covid-19] a educação 
tem que ser prioridade absoluta. É ela 
que vai melhorar a economia, a saúde 
e dizer o que será necessário na assis-
tência social”, disse.

POLÍTICA DE ESTADO
Para o presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia, mesmo sabendo de todas 
as dificuldades pelas quais passa o or-
çamento público federal, os parlamen-
tares chegaram a um valor que reafir-
ma a importância da valorização e da 
melhoria da qualidade da educação. 

“Quando nós decidimos que a 
educação é prioridade, que precisa de 
mais recursos, é uma decisão política 
de colocar mais recursos em uma área, 
sabendo que outras áreas terão menos 

Congresso promulga 
emenda que torna 
o Fundeb permanente
EDUCAÇÃO | Medida torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e amplia de 10% para 23% a participação da União no financiamento do 
ensino no País; previsão é de que o novo mecanismo de partilha financeira do setor educacional possa garantir um valor próximo de R$ 5,5 mil por estudante em todo o Brasil

Solenidade de promulgação do Fundeb no plenário do Senado Federal: texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em julho e, em seguida, foi apreciado pelos senadores ao longo deste mês

prioridades”, disse Maia.
Por isso, para ele, o Congresso 

“precisa continuar votando as maté-
rias que modernizam o Estado bra-
sileiro”, como as reformas tributária 
e administrativas. “Para um país que 
tem uma carga tributária tão alta, a 
escolha é importante, e hoje fizemos a 
escolha pela educação, a escolha pelas 
nossas crianças”, ressaltou.

A relatora da proposta na Câmara, 
deputada Professora Dorinha Seabra 
(DEM-TO), destacou a ampliação do 
Fundeb para o atendimento da educa-
ção infantil, reconhecida como passo 
fundamental para educação básica. “A 
cada 100 crianças, nós atendemos 36, 
em média, e mandamos para casa 64 
crianças dizendo que o Brasil não con-
segue assegurar a sua educação”, disse, 
lembrando que, dos novos recursos 
que serão repassados pela União, 5% 
deverão ser dedicados à abertura de 
vagas e permanência de crianças na 
educação infantil. Para ela, o texto 
da emenda reconhece e incentiva os 
profissionais da educação e se esforça 
para reduzir as desigualdades educa-
cionais, “essencial para o crescimento 
do país”. 

“Hoje temos condição de, com 
políticas acertadas, atender e respeitar 
e valorizar esta educação que é tão 
importante para o nosso Brasil, que 
precisa e quer ter um novo momen-
to do ponto de vista da economia. 
Não existe crescimento econômico, 
emprego, país rico, se a sua educação 
não garante a aprendizagem, se a edu-
cação não é boa, se seus profissionais 
não são respeitados”, disse a deputada.

MUDANÇAS
O Fundeb foi criado em 2007, 

substituindo o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério 
(Fundef). Ele atende a educação bási-
ca - do ensino infantil ao ensino médio 
- e representa 63% do investimento 
público em educação. Os recursos são 
destinados às redes estaduais e muni-
cipais, conforme o número de alunos 
matriculados.

A emenda aumenta de forma 
gradativa a participação da União no 
Fundeb passando dos atuais 10% até 
chegar, em 2026, a 23%, o que ampliará 
o investimento na educação do país 
de R$ 3,6 mil por aluno para R$ 5,5 mil 

por aluno. Caso o fundo não existisse, 
o investimento por aluno seria em 
torno de R$ 500. A emenda constitu-
cional também prevê o Custo Aluno 
Qualidade (CAQ) - um parâmetro de 
financiamento educacional - previsto 
no Plano Nacional de Educação (PNE). 
Esse parâmetro norteará a aplicação 
dos recursos educacionais.

São considerados itens necessá-
rios para oferta de uma boa educação, 
por exemplo, a formação continuada 
dos professores, o acesso à internet, 
a banheiros, à quadra de esportes, a 
laboratórios e à biblioteca. Entram na 
conta ainda dinheiro para pagar des-
pesas com conta de luz e água, entre 
outras. O CAQ também visa garantir 
uma jornada de sete a dez horas para 
os alunos e o piso salarial para todos 
os profissionais da educação, mas de-
penderá de regulamentação.

A emenda traz ainda novos crité-
rios de distribuição dos recursos do 
fundo. Esses critérios ampliarão em 
54% o número de redes de ensino be-
neficiadas pela complementação da 
União e, consequentemente, o núme-
ro de alunos atendidos pelo recurso 
federal.

NÚMEROS

23%
participação da União no financiamento da 
educação básica e altera a forma de distribuição 
dos recursos entre os entes federados

R$ 5,5 mil  
Investimento na educação do país de R$ 3,6 mil 
por aluno

54% 
é o número de redes de ensino beneficiadas pela 
complementação da União e, consequentemente, 
o número de alunos atendidos pelo recurso federal

R$ 156 bilhões 
é o valor distribuído pelo Fundeb em 2019 para 
todo o Brasil

R$ 916 milhões 
é o valor previsto de repasse do Fundeb para o Rio 
Grande do Norte em 2020
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O juiz Francisco Seráphico da 
Nóbrega Coutinho, da 6º Vara 
da Fazenda Pública de Natal, 

determinou nesta quarta-feira 26 a sus-
pensão da divulgação dos resultados 
da Conferência Final do processo de 
revisão do Plano Diretor do Município 
do Natal. Com a decisão, o processo de 
modernização das regras de ordena-
mento urbano da capital fica parali-
sado temporariamente. A conferência 
aconteceu entre terça e quarta.

A decisão judicial decorre de duas 
ações civis abertas pelo Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Norte (MPRN). 
O órgão fiscalizador pedia a anulação 
completa das fases de discussão virtu-
ais sobre o Plano Diretor.

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, nas últimas semanas, a 
Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Urbanismo (Semurb) organizou as 
discussões sobre as mudanças nas lei 
de ocupação do espaço urbano de Na-
tal de forma virtual. A conferência final 
foi encerrada nesta quarta-feira.

A alegação do Ministério Público 
quanto é de que o formato virtual incor-
re em problemas ligados à participação 
popular, representatividade, publicidade 
e de legalidade de todo o processo. O ór-
gão também aponta falhas na eleição de 
delegados participantes da revisão.

O juiz negou o pedido de anulação 

completa dos processos virtuais de dis-
cussão do Plano Diretor, como enseja-
va o Ministério Público, mas deferiu 
pela suspensão e divulgação dos resul-
tados da conferência final do projeto. 
Com isso, todo o processo fica parado. 
“O perigo da demora, por sua vez, está 

evidenciado, tendo em vista que a Con-
ferência Final é a última etapa do pro-
cesso de revisão do Plano Diretor antes 
de sua remessa à Câmara Municipal do 
Natal, e caso o processo continue sem 
uma comprovação idônea das garan-
tias de segurança da informação quan-

to às plataformas de votação adotadas 
no procedimento virtual, a própria 
legitimidade de parcela significativa do 
processo de revisão estará prejudica-
da”, pontuou juiz Francisco Seráphico 
da Nóbrega Coutinho, na sentença.

Além disso, o juiz definiu multa de 

R$ 50 mil para o prefeito de Natal, Ál-
varo Dias, e o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo, Thiago 
Mesquita, caso o processo de revisão 
seja continuado.

O magistrado também determi-

nou uma audiência de instrução para 
esta quinta-feira 27, às 9h, envolven-
do a prefeitura do Natal e represen-
tantes do Ministério Público Estadu-
al. O magistrado definiu prazo de 30 
dias para que o Município apresente 
contestações.

Justiça suspende processo de 
revisão do Plano Diretor de Natal
IMPASSE | Decisão judicial decorre de ações abertas pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte que pediam a anulação completa das recentes fases de discussão sobre o Plano 
Diretor da capital. Representantes da Prefeitura do Natal e promotores públicos participam de audiência de conciliação nesta quinta-feira 27 para discutir assunto com o Judiciário

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo organizou discussões sobre as mudanças no Plano de Diretor em conferências virtuais

Caso o processo continue 
sem uma comprovação 
idônea das garantias de 
segurança da informação 
(...), a própria legitimidade 
de parcela significativa do 
processo de revisão estará 
prejudicada”

“
FRANCISCO SERÁPHICO DA NÓBREGA
JUIZ DA 6º VARA DA FAZENDA

REPRODUÇÃO

Reitor Josué de Oliveira Moreira 

Na mesma semana em que o 
Ministério Público Federal 
(MPF) recomendou que reitor 

pro tempore do  Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN),  Josué de 
Oliveira Moreira, revogue processo de 
compra de Macbooks, agora é a vez da 
Justiça Federal solicitar explicações à 
gestão do Instituto. Em despacho assi-
nado pela juíza Moniky Mayara Costa 
Fonseca, da 5ª Vara da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte, solicita que o 
IFRN se manifeste no prazo de cinco 
dias sobre ilegalidade em ato de nome-
ação de pró-reitor.

Em maio deste ano, ao formar 
sua equipe, o reitor pro tempore 
Josué de Oliveira Moreira, por meio 
da Portaria Nº825/2020, nomeou 
Bruno Lustosa de Moura como seu 
pró-reitor de Extensão, o que agora 
a Justiça questiona. 

Em 2018, o pró-reitor foi suspenso 
em razão de Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), o que o deixa com 
“ficha suja” pelo período de 5 anos, 
ainda não transcorridos. É isso que es-
tá sendo questionado na Justiça, pois 
em março do ano passado o presiden-
te Jair Bolsonaro, junto com ministros, 
assinou o Decreto 9727/19, que deter-
mina a necessidade de “idoneidade 
moral e reputação ilibada” como cri-
térios básicos para assumir cargos de 
direção, como o de pró-reitor, o que 

aparenta não ser o caso.
A Ação Popular foi aberta por 

Daniel Lobão, professor de Sistemas 
de Informação do IFRN desde 2014 
e membro do Conselho Superior do 
Instituto para o mandato 2019-2021. 
Em sua petição inicial de 17 páginas, 
ele apresenta elementos dos fatos, da 
ilegalidade do ato de nomeação, dos 
prejuízos sofridos e solicita à Justiça a 
suspensão do ato de nomeação, res-
sarcimento do dinheiro público por 
parte do reitor pro tempore e pró-rei-
tor de Extensão pelos pagamentos in-
devidos e abertura de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar para que sejam 
apuradas as condutas de ambos. Entre 
os documentos que embasam a Ação 
Popular está o Relatório 3/2020 da 
Auditoria Geral do IFRN, órgão que faz 
parte do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal (Decreto 
Nº 3.591/2000). A Auditoria constatou 

Reitor temporário terá de prestar esclarecimentos 
sobre nomeação para cargo de direção no IFRN

JFRN

irregularidade em metade dos atos de 
nomeação analisados da gestão pro 
tempore do Instituto. A Auditoria Ge-
ral é vinculada à Controladoria-Geral 
da União, que tem como função fisca-
lizar as ações do Serviço Público, em 
especial em questões que envolvam 
patrimônio e recursos públicos. 

AÇÃO POPULAR
Prevista no Art. 5º da Constitui-

ção, o mecanismo de Ação Popular 
(Lei Nº 4.717/65) é um processo ju-
dicial que tem como objetivo anular 
atos lesivos ao patrimônio público e à 
moralidade administrativa, em defesa 
do interesse comum.  Qualquer cida-
dão brasileiro tem legitimidade para 
entrar com Ação Popular, cabendo 
ao MPF acompanhar o processo en-
quanto fiscal da lei, para que apresse 
a produção da prova e promova a res-
ponsabilidade.

5 dias
é o prazo dado ao reitor para que 

se manifeste sobre a ação



AAs vendas da indústria brasilei-
ra de máquinas e equipamentos 
totalizaram no mês de julho R$ 

12,4 bilhões, montante 15% superior ao 
registrado no mesmo mês de 2019. No 
acumulado do ano, as vendas somam 
R$ 69,2 bilhões, 4,6% a menos do que 
o obtido no mesmo período do ano 
passado. Os dados são da Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq).

“A alta está relacionada a fatores 
como a retomada da produção de im-
portantes empresas que estavam para-
das até junho. Ainda que a comparação 
tenha sido feita em relação ao fraco 
julho de 2019, o avanço deste mês si-
naliza estabilidade no pós-pandemia”, 
disse a entidade em nota. 

O setor vendeu ao exterior R$ 620 
milhões em equipamentos, montante 
33,3% inferior ao registrado no mes-
mo mês de 2019. Esse foi o quinto mês 
consecutivo de queda nas receitas das 
exportações. No acumulado do ano, as 

exportações somam R$ 4,13 bilhões, 
26,8% a menos que o obtido no mesmo 
período do ano passado. 

“A retração das exportações, ob-
servada desde o final de 2019, foi in-

tensificada no cenário de pandemia. 
Entretanto, pesquisas mostram a 
recomposição gradual dessas indús-
trias-clientes do setor de máquinas em 
terreno externo. 

O projeto que cria a versão es-
tadual da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa começará a 

ser discutida em audiências públicas 
virtuais pela Assembleia Legislativa já 
na próxima semana.

O texto, enviado pelo Governo do 
Estado no último dia 12, estabelece 
uma série de regras para criar um am-
biente favorável aos pequenos negó-
cios e ao empreendedorismo na esfera 
estadual.

Segundo o deputado Kleber Rodri-
gues (PL), que preside a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), a ideia é 
ouvir o setor produtivo antes de o pro-
jeto de lei ser avaliado nas comissões 
internas da assembleia.

“Essas audiências públicas ser-
virão para aperfeiçoar a redação do 
projeto de lei antes das reuniões das 
comissões e para fazer os ajustes ne-
cessários”, disse o parlamentar.  Foi ele 
quem estimou a realização da primei-
ra dessas audiências já para a próxima 
semana.

Na última terça-feira 25, a gover-
nadora Fátima Bezerra sancionou a 
lei nº 10.765 que inclui o pescado no 
cardápio da alimentação escolar das 
instituições públicas de ensino do Rio 
Grande do Norte.

Pela lei, para a aquisição do pesca-
do será priorizado o agricultor familiar 
do município onde está localizada a 
unidade escolar. E caso a oferta para 
atender a demanda local seja insufi-
ciente, o pescado poderá ser adquirido 

de outros municípios ou de outros es-
tados com a mesma priorização.

Para o superintendente do Sebrae-
-RN, Zeca Melo, a realização da audi-
ência pública para debater a Lei Geral 
das Micro e Pequenas na Assembleia e 
a sanção, pela governadora, da lei que 
privilegia o fornecimento de pescado 
pelos pequenos produtores potiguares 
à merenda escolar servida pela rede 
estadual de ensino, são duas notícias 
que se completam.

“A Lei Geral traz um arcabouço de 
avanços para se criar no RN um am-
biente propício a se empreender com 
celeridade tanto na abertura da em-
presa, licenciamento e alvarás quanto 
na parte de educação empreendedora. 

E a lei dos pescados com recursos da 
Merenda Escolar traz uma força extra 
para a cadeia produtiva desse segmen-
to”, afirmou.

Segundo o secretário da Agricul-
tura do RN, Guilherme Saldanha, os 
recursos da merenda escolar já estão 
disponíveis e só basta agora os cerca 
de 150 criadores de pescados em vi-
veiros do estado se organizarem para 
participar desse fornecimento.

Saldanha estima os recursos para 
essas compras em R$ 80 milhões por 
ano, o que, segundo ele, “é uma ajuda 
e tanto para organizar a cadeia produ-
tiva e uma oportunidade para colocar 
alimento saudável na refeição dos es-
tudantes”.
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Deputado Kleber Rodrigues (PL)  preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na ALRN

PROJETO  | Texto enviado pelo Governo do Estado no último dia 12 estabelece uma série de regras para criar 
um ambiente favorável aos pequenos negócios e ao empreendedorismo em todo o Rio Grande do Norte

Lei Geral das Micro e Pequenas 
começa a ser discutida na ALRN

 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
7º OFICIO DE NOTAS 
LUIS CÉLIO SOARES 

Oficial Titular 
Rua: Leôncio Etelvino de Medeiros  2935 – Capim Macio-Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO DE CONFINANTES (PRAZO 15 DIAS) 

FAZ SABER  a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo-SEMURB, através do processo nº 000000.010706/2019-18, os Srs. JOÃO GERALDO KOERIG e 
JUSSARA TEREZINHA PAES KOERIG, ambos brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens, ele aposentado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 155.167.769-53, portador da CI nº 1.314.095-SSP/RN, ela portadora da C.I nº 2004243602-
SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 256.206.650-20, residentes e domiciliados nesta capital, na rua Cap. Abdon Nunes, 
nº 824, apto. 1701, (CEP. 59014-540), requerente da retificação da descrição tabular do imóvel da matrícula nº 12.024, 
deste Registro imobiliário, de sua titularidade, consistente de UMA (01) CASA RESIDENCIAL, situada na Avenida Erivan 
França, nº 35, bairro de Ponta Negra, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, inclusive o domínio 
útil do respectivo terreno de marinha onde a mesma se acha edificada, foreiro ao Patrimônio da União, neste Estado, cujo 
terreno mede 487,82m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Erivan França, com 14,02m; ao Sul, com a Rua 
Amaro Mesquita, com 14,35m; a Leste, com Epifanio Dias Fernandes ou Sucessores, com 34,02m; e, ao Oeste, com o 
Mario Vilar de Melo ou sucessores, com 34,85m, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros 
Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo dos titulares dos 
imóveis confrontante, da matrícula nº 10.908, consistente de UM (01) CASA RESIDENCIAL, situado na Avenida Erivan 
França, nº 34, no bairro de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na Circunscrição Imobiliária da 2ª Zona, desta capital, ficam 
seus titulares, Garibalde Cabral Pereira Fagundes, (CPF nº 012.916.034) e sua esposa Eliane de Barros Cabral Fagundes 
e da matrícula nº 8.007, consistente de UM (01) CASA RESIDENCIAL, situado na Avenida Erivan França, nº 36, no bairro 
de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na Circunscrição Imobiliária da 2ª Zona, desta capital, ficam seus titulares, Epifânio 
Dias Fernandes (CPF nº 002.914.474) e sua esposa Alda Silveira Dias. NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos 
técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação de área foi instruído com 
documentos enumerados no art. 213 da Lei de Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço 
registral e imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4º do artigo 213 da LRP, a falta de 
impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de 
registro. Portanto as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; e, 3) deixar transcorrer o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que 
eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a 
pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto 
nos casos de usucapião (artigo 214, §5º da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira 
publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  

Natal, 17 de agosto de 2020. 

 
        Paula Rejane Morais da Costa 

       Tabeliã Substituta  
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de operação para 32 (trinta e dois) poços petrolífero de código 1-PJ-0001-RN, 3-PJ-0002-RN, 3-
PJ-0003-RN, 7-PJ-0005-RN, 7-PJ-0006-RN, 7-PJ-0007-RN, 7-PJ-0008-RN, 7-PJ-0009-RN, 7-PJ-0010-RN, 7-PJ-0011-
RN, 7-PJ-0013-RN, 7-PJ-0017-RN, 7-PJ-0019-RN, 7-PJ-0020-RN, 7-PJ-0021-RN, 7-PJ-0022-RN, 7-PJ-0024-RN, 7-PJ-
0026-RN, 7-PJ-0027-RN, 7-PJ-0028-RN, 7-PJ-0029-RN, 7-PJ-0030-RN, 7-PJ-0031-RN, 7-PJ-0032-RN, 7-PJ-0033-RN, 7-
PJ-0034-RN, 7-PJ-0035-RN, 7-PJ-0036-RN, 7-PJ-0039-RN, 7-PJ-0040-RN, 7-PJ-0041-RN, 7-PJ-0042-RN, localizados no 
campo de Pajeú Mossoró - RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 6-CAC-0024-RN, localizado no município 
Caraúbas-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 7-BR-0054-RN, localizado no município 
de Upanema-RN. 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero de código 7-BR-0054-RN, localizado no município de 
Upanema /RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 7-BE-0027A-RN,  
localizado no município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença de Operação para o poço petrolífero de código 7-BAL-0062-ARN. Localizado no município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação Licença de Operação para o poço petrolífero de código 7-BR-0068A-RN. Localizado no município de 
Upanema/RN. 
Renovação Licença de Operação para 02 (duas) linhas de surgência para os poços petrolíferos de códigos 7-JD-0009-
RN, 7-JD-0010-RN. Localizadas no município de Upanema/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN

EXTRATO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público 
a abertura do Processo Licitatório nº 1108202001/2020 – na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, objetivando 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. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 15 de SETEMBRO 
de 2020, às 10h00min. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos 
interessados na Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro – Lagoa de 
Velhos/RN, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Outras informações, pelo fone 
(84) 3695-0091 ou pelo e-mail cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br. 

Lagoa de Velhos/RN, 26 de agosto de 2020
JOÃO MARIA DAMASCENA

Presidente da CPL/PMLV

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. 
044/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE EM 
ALUMÍNIO MODELO 9000 A2B2E2K1P3 PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á 
no dia 11/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.brl. 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, 26/08/2020. 

Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM. 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

EÓLICA SERIDÓ S.A., CNPJ 12.848.783/0001-47, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada com prazo de validade até 24 de agosto de 2026, em favor do empreendimento Linha de 
Transmissão Serra III de 69 kV, localizado na Zona Rural do Município de Lagoa Nova/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

 Setor exportou R$ 620 milhões em 2020, o que é 33,3% menor que o registrado em 2019

Vendas da indústria de máquinas 
registram alta de 15% em julho

RETOMADA

GETTY IMAGES

JOÃO GILBERTO/ALRN



No Rio Grande do Norte, 6,4% 
dos trabalhadores tem um ve-
ículo automotor como “local 

de exercício do trabalho”. Isso corres-
ponde a 65 mil pessoas ocupadas no 
estado. O número faz parte dos resul-
tados apresentados nesta quarta-feira 
26 pela Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (PNAD), 
publicada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Entre as unidades da federação, 
Rio de Janeiro e Pernambuco também 
apresentam essa proporção, que é a 
segunda maior do Brasil. O Pará (7,4%) 
está no topo do ranking.

Os dados de pessoas ocupadas 
que têm um veículo automotor como 
“local de exercício de trabalho” não 
incluem empregados do setor público 
e trabalhadores domésticos, quando 
esse é seu trabalho principal.

Além de carros e motocicletas, a 
pesquisa considera qualquer veículo 
automotor (caminhão, embarcação a 
motor, avião etc).

Além disso, o Rio Grande do Norte 
e Ceará possuem os maiores percentu-
ais do Brasil de pessoas que trabalham 

em casa: 10%. No estado potiguar, são 
102 mil pessoas nesta situação. No 
Brasil, 6% dos trabalhadores atuam 
dessa forma.

Segundo o IBGE, o conceito abran-
ge aqueles que trabalham na casa que 
moram por não ter um estabelecimen-
to e, por isso, reservam pelo menos um 
cômodo exclusivamente para desen-

volver seu trabalho.
Esse dado exclui empregados do 

setor público e trabalhadores domésti-
cos, quando esse é seu trabalho princi-
pal. Também não deve ser confundido 
com afazeres domésticos ou produção 
para consumo próprio em casa, ques-
tões abordadas em outro módulo da 
PNAD Contínua.

O setor produtivo de alimentos 
de origem animal teve grande 
conquista que vai impactar em 

toda a cadeia produtiva, sobretudo na 
área de aquicultura.  Nesta quarta-feira 
26, o Frigorífico Costa Azul, localizado 
às margens da Br 101, no município 
de Canguaretama recebeu do Institu-
to de Defesa e Inspeção Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (Idiarn) o selo 
do Sistema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (SISBI-
-POA). O documento foi entregue pela 
governadora Fátima Bezerra e pelo 
vice-governador Antenor Roberto, ao 
proprietário do frigorifico Costa Azul, 
Helder Lincon.

Ao obter o selo SISBI, a unidade 
de processamento de camarão e pes-
cado, principalmente os peixes panga 
e tilápia, passará a comercializar seus 
produtos em todo o país. O estabeleci-
mento que já possuía o registro no Ins-
tituto de Desenvolvimento e Inspeção 
Agropecuária do Rio Grande do Norte,  
tem uma parceria comercial com a 
Cooperativa dos Aquicultores do Rio 
Grande do Norte (COOARN) e o grupo 

paraibano Guaraves, que desenvolve 
atividades no estado.

Na visão do secretário da Agricul-
tura, da Pecuária e da Pesca no RN, 
Guilherme Saldanha, a concessão do 
selo a uma empresa potiguar é uma 
conquista do setor produtivo permitirá 
uma expansão comercial e maior com-

petitividade à pesca do Rio Grande do 
Norte. “É um passo muito importante 
para o desenvolvimento da pecuária 
potiguar. A certificação do SISBI ga-
rante ao nosso produto a segurança 
jurídica e alimentar para que ele possa 
ser comercializado em todo o território 
nacional”, comemora Saldanha.
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Selo permitie expansão comercial e maior competitividade à pesca do Rio Grande do Norte

RN tem a segunda maior proporção nacional de pessoas que utilizam o veículo como trabalho

Frigorífico potiguar recebe selo e vai  
expandir venda de pescado no país

MERCADO

EMPREGO | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revela que 6,4% dos trabalhadores do Rio 
Grande do Norte dependem da utilização diária de carros ou motocicletas para se manterem ocupados

65 mil potiguares utilizam 
veículo automotor como 
"local de trabalho", diz IBGE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

SEBRAE  RN

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. 
042/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 10/09/2020 às 07h30min, através do ende-
reço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis 
através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portalde-
compraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min.

 Macaíba/RN, 26/08/2020. 

Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM. 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

EÓLICA PARAISO S.A., CNPJ 14.604.100/0001-31, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação de Licença 
Simplificada com prazo de validade até 24 de agosto de 2026, em favor do empreendimento Linha de 
Transmissão de Pelado de 34,5 kV, localizado nas Zonas Rurais dos Municípios de Bodó, Lagoa Nova 
e Cerro Corá/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE
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IMPACTE 
NOVOS 
PÚBLICOS!

maior resultado

 CONHEÇA NOSSAS OPÇÕES 
DEPARTAMENTO COMERCIAL

(84) 3027.1690 | 9 8117.1718
publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

ENTREGAMOS SUA 
MENSAGEM DIRETAMENTE 

NAS MÃOS DO SEU ELEITOR.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

CONTÁGIO | Rio Grande do Norte tem taxa de transmissão estimada em 0,88, segundo a Sesap; Estado tem 
60.442 casos confirmados de Covid-19, 25.348 casos suspeitos e 2.215 mortes causadas pela doença

A taxa de transmissibilidade (Rt) 
do novo coronavírus segue está-
vel nas últimas semanas no Rio 

Grande do Norte. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública, a média es-
tadual é de 0,88. O resultado atual indi-
ca uma desaceleração da transmissão 
do novo coronavírus.

A taxa de transmissibilidade no 
Estado está abaixo de 1 desde o dia 
27 julho. Neste dia, o Rt passou para 
0,97. A partir daí, a taxa seguiu cain-
do até alcançar o resultado desta 
semana. O valor de 0,88 significa que 
um grupo de 100 pessoas infectadas 
pode transmitir o vírus para 88 pes-
soas. Quanto menor o Rt, menor será 
a capacidade de contágio.

No entanto, ainda de acordo com 
a Sesap, o momento atual requer a 
manutenção dos cuidados preventivos 
e distanciamento social. A ocupação 
geral de leitos para a Covid-19 é de 43%, 
com 288 pacientes internados em todo 
o estado em leitos críticos e clínicos 
nas redes pública e privada.

O Rio Grande do Norte conta 
60.442 casos confirmados de Covid-19, 
25.348 casos suspeitos e 2.215 mortes 
causadas pela doença.

“Há preocupações em relação ao 
cenário epidemiológico do nosso es-
tado. Porém, a taxa de mortalidade 
apresentou uma queda. O Rt continua 

abaixo de 1 e e está hoje em 0,88. Mas 
no momento a região do Mato Grande, 
Oeste e Alto Oeste têm indicadores 
acima de 1”, disse a subcoordenadora 
de vigilância epidemiológica da Sesap, 
Alessandra Lucchesi.

A regulação da Sesap registrou até 
esta quarta-feira 26 um total de 118 pa-
cientes internados em leitos críticos e 
130 pacientes em leitos clínicos.

O Brasil somou 1.085 novas mor-
tes por covid-19 nas últimas 24 horas, 
elevando o total de óbitos pela doença 
a 117.665, segundo dados divulgados 

nesta quarta-feira, 26, pelo Ministério 
da Saúde.

De acordo com a pasta, no período, 
houve 47.161 novos registros da doen-
ça, totalizando 3.717.156 casos. Desses, 
2.908.848 (78,3%) correspondem aos 
que se recuperaram da infecção e 690 
642 (18,6%) aos que estão ainda em 
acompanhamento.

A epidemia completou seis meses 
em território nacional. De acordo com 
o Ministério da Saúde, em 13 de agosto 
a doença estava presente em 98,4% dos 
municípios do País,

 Regulação da Sesap registra até esta quarta-feira total de 118 pacientes em leitos de UTI

Taxa de transmissibilidade da 
Covid-19 segue estável no RN

Desde a metade de junho, o 
Brasil tem ocupado o segundo 
lugar em número de mortes 

absolutas pela covid-19, atrás apenas 
dos Estados Unidos. Nesta quarta-fei-
ra 26, o País superou os norte-ameri-
canos em outro recorte estatístico: o 
número de mortes causadas pelo novo 
coronavírus por 100 mil habitantes. De 
acordo com os números da Johns Ho-
pkins University, referência mundial no 
estudo da pandemia, o Brasil apresen-
ta 55,05 mortes e os Estados Unidos, 
54,18. O Brasil ocupa o 10º lugar no 
ranking.

No estudo que aponta a relação 
dos óbitos e a população de cada país, 
o ranking da universidade norte-ame-
ricana aponta San Marino na lideran-
ça com 124,32 mortes a cada 100 mil 
habitantes. Em seguida vem a Bélgica 
(87,51), Peru (86,48), Andorra (68,83) e 
Reino Unido (62,44). Depois de superar 
os Estados Unidos, o Brasil está próxi-
mo dos números da Suécia (57,08) e 
Itália (58,65).

Marcio Bittencourt, médico da 
Clínica de Epidemiologia do Hospital 
Universitário da USP, afirma que os 
números são significativos. “Os dados 

mostram que estamos progredindo 
mais rápido que os Estados Unidos no 
momento, mesmo com o ajuste popu-
lacional”, opina.

O especialista destaca, no entanto, 
que a comparação por índice popula-
cional traz maior assertividade quan-
do feita no final da pandemia. “É uma 
comparação limitada quando feita 
durante a progressão do surto. O índi-
ce por população somente é útil para a 
comparação de índices estáveis, como 
mortes por doenças crônicas. No caso 
de doenças agudas, ele só permite uma 
comparação adequada após o término 
da pandemia”, avalia.

O epidemiologista da USP Pau-
lo Lotufo explica que a comparação 
com outros países tem de ser feita 
com cautela por causa dos momentos 
diferentes que cada um atravessa no 
enfrentamento da pandemia. Enquan-
to na Europa as curvas apontam para 
uma queda significativa do número de 
casos e mortes, o Brasil tem média de 
cerca de mil mortes registradas por dia. 
“Bélgica, Itália e Suécia já retornaram 
à normalidade. Por outro lado, Brasil, 
Índia, EUA e México têm movimento 
ascendente de mortes”, exemplifica. 

Brasil supera os EUA em 
mortes por 100 mil habitantes

PANDEMIA VIGILÂNCIA

Autoridades sanitárias inves-
tigam se uma mulher de 39 anos, 
moradora de Volta Redonda, se 
reinfectou com o novo coronaví-
rus. A suspeita foi informada hoje 
26 pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) do Rio de Janeiro.

Segundo a Superintendência 
de Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental da SES, a mulher mora 
no município do Sul Fluminense, 
mas trabalha em Angra dos Reis 
e na capital. Ela teria contraído o 
vírus pela primeira vez em maio e 
adoecido novamente em agosto. 
O caso está sendo investigado pela 
SES, em parceria com os três mu-
nicípios e o Ministério da Saúde.

A possibilidade de se infectar 
mais de uma vez pelo coronavírus 
vem sendo objeto de estudos ao 
redor do mundo. A Fiocruz têm 
desenvolvido pesquisas sobre 
o tema. No Brasil, há outros 20 
possíveis casos de pessoas conta-
minadas pelo coronavírus após 
terem sido consideradas curadas 
da Covid-19.

AUTORIDADES 
INVESTIGAM SUSPEITA 
DE REINFECÇÃO POR 
CORONAVÍRUS NO RJ
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NATHALLYA MACEDO 

Muitos falam sobre repre-
sentatividade, mas poucos 
realmente conhecem o sig-

ni� cado da palavra em um contexto 
social e tangível. Ser representado, 
em um sentido amplo, é ser visível. É 
ter existência. Aquele que não con-
segue ser notado, muitas vezes por 
causa de determinados fatores opres-
sores, entra em um caminho repleto 
de invisibilidade em vários aspectos 
da vida.   

É este percurso que o natalense 
André Lima, de 19 anos, quer evitar. 
Ele nasceu no corpo de uma mulher 
e, recentemente, se descobriu ho-
mem trans. “Foram anos de questio-
namentos até conseguir entender o 
que se passava em mim. É por isso 
que falo sobre isso na minha música: 
para que alguém que esteja passando 
pelo mesmo processo, possa ter uma 
referência”, contou em entrevista ao 
Agora RN.  

Apesar da pouca idade, o jovem já 
tem sete anos de carreira. “Tudo co-
meçou na escola. Venci um concurso 
de poesia e, desde então, não paro de 
escrever e compor rimas”. André é ra-
pper e encontra no hip hop uma for-
ma de homenagear a ancestralidade 
preta, além de narrar uma experiên-
cia mais particular como uma pessoa 
parte da comunidade LGBTQIA+.   

Em contraposição ao antigo 
mundo religioso, o rapper escolheu 
Amém para integrar o nome artístico 

AMÉM ORE
UMA TRAJETÓRIA DE LUTA E REPRESENTATIVIDADE  

MÚSICA  |  Natalense de 19 anos, 
André Lima, mais conhecido 
pelo nome artístico Amém Ore, 
busca falar sobre a vivência 
trans e a ancestralidade negra 
em um rap autoral  

DIVULGAÇÃO

em um gesto de apreciação crítica. 
Ore é a sigla de orgulho, raiva e ego 
– características da personalidade 
de André que ele gostaria de mudar. 
“Então esse apelido pode simbolizar 
defeitos e preconceitos que requerem 
uma reavaliação, que deve ser feita 
tanto por mim quanto pela socieda-
de”.  

Na última semana, o músico 
lançou o single “Family Friendly”, 
que retrata as injustiças sofridas nas 
comunidades quando há ocorrências 
de abuso policial. “Morei no Planalto, 
Felipe Camarão e hoje moro em Mãe 
Luiza. Tudo que aprendi vivendo na 
periferia é incorporado ao meu rap. 
Apesar da violência recorrente, te-
mos um povo de garra que, com força 
de vontade, sai de casa todos os dias 
em busca de uma realidade digna”, 
relatou.  

Inspirado por artistas nacionais 
como Emicida, Projota e Rashid, e 
por rappers da cena local, o primeiro 
EP de Amém Ore, intitulado “IRA”, 
tem três músicas autorais e foi lan-
çado no � m de julho pela StoneOne 
Records. A faixa “Banzo” traz a luta 
antirracista; “Amém” ressigni� ca a 
melancolia acerca das dúvidas sobre 
gêneros; e “Cuarentena” analisa os 
efeitos da pandemia da Covid-19 que 
podem, de acordo com o cantor, res-
saltar a desigualdade social a longo 
prazo.  

O discurso indagador das compo-
sições do jovem é crucial para forta-
lecer e valorizar a identidade cultural 
tão extensa e plural existente nos 
mais diversos grupos. “Esse sempre 
será meu intuito na música. Alcan-
çar um respeito mútuo não é apenas 
uma idealização, algo impossível. Se 
a organização da democracia existe, 
vamos brigar por ela. Vamos transfor-
mar o sistema. Acredito que, um dia, 
seremos protagonistas das nossas 
próprias histórias”.   

QRCODE
Aproxime a câmera do

seu celular e siga para o canal
do rapper no YouTube

MÚSICA Na última semana, o músico lançou o single “Family Friendly”, que retrata
as injustiças sofridas nas comunidades quando há ocorrências de abuso policial
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DEMAGOGIA 
“Nunca receitei remédio para 

atender demagogia. Me atento à 
ciência”. Essa declaração contundente 
foi dada pelo deputado estadual 
Vivaldo Costa, nesta terça-feira, 
durante sessão remota da Assembleia 
Legislativa, ao rebater o discurso 
do colega e também médico Albert 
Dickson, que defende o uso do 
medicamento antiparasitário 
ivermectina no combate a Covid-19. 

BASE 
Durante o debate, Vivaldo 

defendeu a ciência como guia na 
tomada de decisões em questões 
de saúde pública. “Sou um médico 
velho de roça, mas passei dez anos ao 
lado da Dra. Giselda Trigueiro. E eu 
acredito na Organização Mundial da 
Saúde e na ciência”, ressaltou.  

EXEMPLO 
O parlamentar caicoense 

aproveitou para demonstrar porque 
a ciência não considera a e� cácia do 
remédio para pro� laxia ou tratamento 
do novo coronavírus, traçando um 
paralelo entre as cidades de Natal e 
Caicó. 

COMPARANDO 
É que nesses municípios as 

políticas de saúde pública diferem 
quanto ao uso da ivermectiva. “Natal 
distribui (o antiparasitário) e em Caicó 
não existe esse programa o� cial”, 
destacou Vivaldo, que comparou: 
enquanto em Natal o percentual de 
mortos em relação ao números de 
pessoas infectadas pela doença é de 
3,55%, em Caicó é de 1,02%. “A pessoa 
toma ivermectina, vai para a rua, é 
contaminado, contamina a família e 
mata os idosos”, a� rmou. 

BETO VEM AÍ 
Entre visitas, gravação de lives 

e contato com correligionários, o 
pré-candidato a prefeito de Natal pelo 
PV, professor Carlos Alberto, Beto 
para os amigos, contribui para o meio 
ambiente, para a mobilidade urbana 
e ainda faz a sua preparação física 
colocando sua bike para circular pela 
cidade. 

ABAIXO DA MÉDIA 
Aliás, depois de tantas idas e 

vindas em cima de uma bicicleta 
pela capital potiguar, o pré-candidato 
do Partido Verde comprova: Natal 
precisa e muito melhorar no quesito 
facilidade de locomoção de pessoas. 

DESRESPEITO 
“É inaceitável qualquer tipo 

de intervenção nas universidades 
públicas. O presidente Jair Bolsonaro 
não cometeu nenhuma ilegalidade, 
sabemos que é uma lista tríplice, 
mas ele desrespeitou a democracia. 
Nomear a professora Ludimilla, 
terceira colocada, com apenas 18% 
dos votos. Tem o nosso repúdio”. Do 
deputado estadual Sandro Pimentel, 
sobre a intervenção federal na Ufersa. 

NA LUTA 
Crítico da saída da Petrobras do 

RN, conforme anunciou a estatal, o 
deputado Hermano Morais acredita 
que este fato pode “agravar ainda mais 
o quadro econômico e � nanceiro” do 
Estado. Para Hermano, “o interesse 
de sair de forma de� nitiva do RN 
não se justi� ca”. “A Petrobras precisa 
continuar investindo no RN, não pode 
se ausentar em hora de di� culdade. 
Não podemos permitir”, a� rmou.  

FUNDO DO POÇO 
O deputado disse que o RN 

perderá R$ 400 milhões por ano de 
receita, além dos empregos com 
essa decisão. “É só prejuízo para 
um Estado que não tem mais o que 
perder, já está em insolvência, não 
tem nem capacidade de pagamento 
das suas obrigações”, comentou. 

DEMISSÃO 
No início da noite de ontem a 

possibilidade de demissão do ministro 
da Economia começou a ser ventilada 
pela imprensa nacional. Os rumores 
sobre o assunto ganharam força após 
críticas de Bolsonaro ao Renda Brasil, 
além da ausência do ministro do 
evento de divulgação do Casa Verde 
Amarela. 

CENÁRIO 
Fato é que Guedes tem sido 

isolado no governo Bolsonaro 
por conta das propostas sociais, 
de impostos e de gastos. Mas 
até o fechamento desta edição o 
Ministério da Economia negava 
a saída do ministro e dizia que 
Guedes continuava “despachando 
normalmente”. 

ZERO SURPRESA 
A saída de mais um 

superministro já não causa mais 
espanto. Depois da queda de Sérgio 
Moro do Ministério da Justiça e da 
Segurança Púbica, qualquer um 
podia cair. O que já foi con� rmado 
pelo próprio presidente, que disse há 
algum tempo que qualquer um podia 
ser demitido por ele.  

NO COLO 
Caso a saída de Guedes se 

con� rme, quem deverá garantir 
o status de novo superministro é 
um potiguar: Rogério Marinho, do 
Desenvolvimento Regional, que está 
em atrito com Guedes e já é tido 
como o mais querido conselheiro de 
Bolsonaro. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Em aceno a Bolsonaro, o 

presidente da Câmara Rodrigo 
Maia acusou time de Guedes 
de vazar Renda Brasil sem 
consultar presidente. Ontem, 
Bolsonaro afirmou que proposta 
da Economia significaria tirar de 
pobres para dar a paupérrimos, 
ou seja, rejeitou proposta de 
Paulo Guedes. 

>>E o dólar disparou e a Bolsa 
despencou com a divergência 

britânica Imperial College, que 
mostra que taxa de contágio (Rt) 
voltou a 1. 

>>O vice-presidente Hamilton 
Mourão defende que os mais 
ricos paguem mensalidade 
em universidades federais. Ele 
afirmou: “Eu não tenho dado 
numérico, mas ouso arriscar que 
uns 60% dos que frequentam 
universidade federal têm 
condições de pagar”. 

entre Bolsonaro e Guedes no 
Renda Brasil. O mercado vê 
fragilidade do ministro e do 
controle de gastos com fala do 
presidente, segundo o Estadão.

>>Sinal de perigo: O Brasil 
voltou a ter alta no contágio 
de covid uma semana após 
desaceleração. É o que indica 
estimativa feita pela universidade 

Cuscuz com ovo: O também prefeitável deputado Kelps Lima tomando um belo e tradicional café da manhã no Mercado das Quintas

Mostrando que está no partido certo, o prefeitável do PV, 
professor Carlos Alberto, tem contribuído com o meio 
ambiente e com a mobilidade urbana adotando a bicicleta 
como seu principal meio de locomoção pela capital
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, a fada sensata Lua segue o baile na sua Casa 9 e 
faz você se interessar por tudo que possa trazer novos 
horizontes para a sua vida. Em trígono com Marte, ela 
avisa que é um bom dia para retomar os estudos, iniciar 
um curso, aprender um novo idioma.

Libra, nesta quinta, tudo indica que os humilhados serão 
exaltados! A começar pelo nosso reizinho Marte, que 
promete ajudar você a trabalhar em equipe e a liderar 
os colegas em busca de objetivos em comum. Você terá 
muita habilidade para argumentar e convencer as pessoas.

Os astros ajudarão você a enfrentar com coragem todos 
os seus medos e preocupações. É um bom dia para virar 
o jogo, resolver os problemas e cortar o mal pela raiz. 
Mais tarde, a Lua na Casa 9 garante maior facilidade para 
aprender coisas novas. 

Marte segue todo pimpão na sua Casa 6 e fará você 
mostrar ainda mais determinação e iniciativa no trabalho. 
Seu jeito arrojado e destemido vai chamar a atenção de 
todos à sua volta e também deve ajudar você a aumentar 
seus ganhos. 

A união faz a força e você vai comprovar isso se somar 
fechar na parceria com os colegas com o objetivo de 
cumprir as tarefas e as metas em comum. Lua e Marte 
trocam likes e ajudarão você a encontrar bons aliados 
para os seus projetos. 

Charme, simpatia e bom humor ajudarão você a 
conseguir tudo que quiser nesta quinta-feira. Lua e 
Marte trocam likes e garantem mais sorte e muita 
criatividade para você. Sorte, inclusive, em jogos e 
sorteios: faça sua fezinha e capriche na cara de pau.

Lua na Casa 6 e Marte na Casa 10 indicam que você vai 
lutar com unhas e dentes pelo que quer e não medirá 
esforços para brilhar na profi ssão. Com ambição e 
determinação, se tiver um objetivo em mente, nada será 
capaz de deter você. 

No período da manhã, o seu trabalho vai render mais 
você se puder fi car a sós, em um canto tranquilo e 
reservado. Trabalhar em casa e com parentes também 
serão boas opções. À tarde, a Lua começa um rolê pelo 
seu signo e garante ainda mais perseverança para você.

Seu entusiasmo será contagiante e vai infl uenciar todos 
os ambientes ao seu redor. No trabalho, sua energia 
deve inspirar os colegas e você pode até servir de 
exemplo para eles. Marte na Casa do Conhecimento 
aumenta sua gana de estudar, aprender e se aperfeiçoar:.

Criatividade é uma das suas principais qualidades e, com 
a Lua na Casa 11 e Marte na Casa 3, você terá ideias 
ainda mais especiais hoje. Pode surpreender os chefes, 
colegas e clientes com sugestões inovadoras, barrocas, 
diferentonas e moderninhas. 

Se você planeja mudar de casa ou iniciar reformas e 
reparos no imóvel, aproveite o período da manhã. A Lua 
está de rolê por sua Casa 4 e em trígono com Marte na 
Casa 8 envia ótimas energias para transformar seu lar 
num lugar melhor. 

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida continua 
intenso e será o maior incentivo para você investir mais 
na carreira. Errado não tá, né? Confi e no seu taco e lute 
com determinação para conseguir o que deseja. A Lua vai 
facilitar as parcerias e ajuda você a encontrar.

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)

Discussão: como serão as novelas pós-pandemia?
Um assunto recorrente entre 

autores de novelas, envolve o 
futuro do formato, duramente 
impactado pelos efeitos do novo 
coronavírus e obrigado a adotar 
uma série de protocolos para 
continuar existindo.

Para Mauricio Gyboski, 
ganhador do Emmy Internacional 
trabalhando com Aguinaldo 
Silva em “Império”, as emissoras 
estariam lidando melhor com as 
restrições impostas se o desejo 
antigo dos autores por trabalhos 

com menos capítulos e elenco 
enxuto tivesse sido atendido. 

“Lembra das tramas dos 
anos 1970, com uma câmera 
apenas, � xa? E das novelas com 
50/60 capítulos com patrocínio 
da Colgate/Palmolive, que nem 
exibição diária tinha? Lembra 
dos times de 20/25 atores que 
gravavam fora do Rio e viviam 
como uma trupe mambembe, 
hospedados em alguma pensão 
remota como Avancini [Walter, 
diretor] fez no passado? Vai 

ser por aí. Esse protocolo de 
segurança não será viável prática 
e � nanceiramente.

Entende ainda que, em dado 
momento, será mais barato 
e seguro testar todo mundo 
e isolar, limitando o convívio 
só entre a equipe. E nada que 
a classe artística não esteja 
acostumada, pelo menos os 
mais antigos, quando � cavam 
três meses em um set de cinema 
ou excursionando em longas 
temporadas teatrais.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A partir da próxima segunda-feira, 
até o dia 8 de setembro, a produção 

de “A Fazenda” vai trabalhar 
como se o programa já estivesse 

no ar ...Diante das circunstâncias 
e de uma série de cuidados que 
devem ser tomados, será uma 

experiência nova para todos... 
Todos os diretamente envolvidos 
serão obrigados a trocar máscaras 
de três em três horas...E contato 
externo com os participantes será 
feito através de vídeos e reduzido 
ao mínimo necessário.A cantora 
Fabiana Cozza será a convidada do 
“Metrópolis”, nesta sexta, na TV 
Cultura. MTV anunciou nesta 
quarta-feira Bruna Marquezine e 

Manu Gavassi como apresentadoras 
da 3ª edição do “MTV Miaw 2020”, 

dia 24 de setembro, 22h.Na 
Globo, Tony Ramos, Glória Pires 
e Letícia Colin já são dados como 
certos na novela do João Emanuel 

Carneiro...Mas o nome de Débora 
Falabella, que trabalhou com ele 

em “Avenida Brasil”, também está 
sendo falado.

RITMO DE SERIADOS
Para Brunno Pires, também 

ganhador do Emmy com “Império”, 
as novelas vão ter que se adaptar ao 
ritmo dos seriados e pegar deles o que 
têm de melhor.

Avalia que, com o mundo em 
transformação, todos terão que 
aprender a sobreviver de uma forma 
diferente e evoluir. E o pessoal que 
trabalha no formato em questão 
também tem que estar de olho nessa 
evolução.

ARREMATE
Outros autores consultados pela 

coluna vão no mesmo caminho.
A sobrevivência do gênero passa 

por novelas mais curtas, com poucos 
personagens e tramas focadas nas 
relações entre as pessoas. Acreditam 
inclusive que, a partir daí, os custos 
serão mais compatíveis.

CHUMBO TROCADO
Marcelo Camargo, � lho da 

Hebe, � cou de gravar um “Café com 
Selinho”, seu programa no YouTube, 
reunindo pessoas que trabalharam 

com ela, contando as suas verdadeiras 
histórias.

Meio que um troco ao que a série 
da Globo vem apresentando.

CABEÇA PEQUENA
Nunca essa questão dos direitos 

esportivos, em se tratando do 
campeonato brasileiro, esteve tão 
embolada. Tudo por culpa desse 
enrosco Globo-Turner-dirigentes.

Ontem, São Paulo e Athletico PR 
não teve transmissão pela aberta, 
paga, pay-per-view, nenhuma rede 
social e nem presença de público no 
estádio. Um jogo jogado às moscas. 
Onde já se viu? É um absurdo, 
nos tempos atuais, os clubes 
esconderem as suas marcas e seus 
patrocinadores.

TÚNEL DO TEMPO
Lá atrás, quando a Globo ainda 

estudava nomes para o semanal “É de 
Casa”, houve uma abordagem em Edu 
Guedes, que está trocando a Rede TV! 
pela Band.

Por alguma razão, o negócio não 
se concretizou.  

ESPERANDO
Alinne Moraes aguarda o toque 
de reunir da equipe de “Um 
Lugar ao Sol”, substituta de 
“Amor de Mãe”, para retomar 
seus trabalhos. Ela fará uma das 
protagonistas da trama assinada 
por Lícia Manzo. 

ESTEVAM AVELLAR



O América foi eliminado da Copa 
do Brasil nesta quarta-feira 26 
na Arena das Dunas. O time 

alvirrubro foi superado pelo time do 
Juventude na cobrança de pênaltis – 5 
a 3. O placar final do confronto foi o 
mesmo da partida anterior, em março, 
na cidade de Caxias do Sul, que termi-
nou em 1 a 1. Com a classificação, o 
time gaúcho garantiu vaga na quarta 
fase do torneio nacional e, o melhor, 
também somou R$ 2 milhões em pre-
miação.

Para a partida desta quarta-feira, o 
técnico do América, Roberto Fernan-
des, escalou três volantes: Rato, César 
Sampaio e Felipe Guedes. A ideia ini-
cial era marcar forte a saída de bola 
do time adversário e, com isso, ter o 
contra-ataque.

A proposta, no entanto, não surtiu 
muito efeito. Após os 20 minutos do 
primeiro tempo, as ações ofensivas 
eram dominadas pelo Juventude. Aos 
38 minutos, os gaúchos abriram o 
placar. Em cobrança de falta lançada 

na área, o defensor Odivan coloccou 
a equipe do Rio Grande do Sul à frente 
do placar: 1 a 0.

Para o segundo tempo, com o 
resultado negativo, o América voltou 
ao campo sem um dos três volantes. 

O técnico Rpberto Fernnandes sacou 
César Sampaio e o substituiu pelo ata-
cante Romarinho. A mudança fez bem 
para a equipe. 

O empate surgiu aos 19 minutos. 
Em jogada trabalhada pelo lado direi-

to, o meia Zé Eduardo chuta da peque-
na área para colocar o 1 a 1 no placar. 
Aos 34 minutos, Romarinho avançou 
em velocidade e cruzou na cabeça do 
atacante Wallace Pernambucano, mas 
o goleiro do Juventude, Luís Carlos, fez 
uma bela defesa para salvar o Juventu-
de.

Os dois times ainda tentaram lan-
ces de ataque para definir o confronto 
ainda no tempo normal, mas a decisão 
acabou indo para as penalidades má-
ximas. O Juventude abriu a série de 
cobranças e converteu as cinco penali-
dades. No América, Renan Luís cobrou 
mal a quarta cobrança e o goleiro Luís 
Carlos defendeu, o que decretou o fim 
do confronto.

Com o resultado, o América per-
de a chance de seguir no torneio na-
cional, mas também ficou sem o R$ 
2 milhões da premiação da Copa do 
Brasil. O alvirrubro volta a campo na 
próxima segunda-feira 31, às 20h30, 
para enfrentar o ABC, em jogo válido 
pelo Estadual.
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ATHLETICO PARANAENSE

América é eliminado da Copa 
do Brasil e perde R$ 2 milhões
DERROTA | Após empate de 1 a 1 no tempo nornal, o time potiguar foi superado pelo time do Juventude (RS) na cobrança de pênaltis, por 5 a 3. 
Com a classificação, os  gaúchos garantiram vaga na quarta fase do torneio nacional e, o melhor, também somaram R$ 2 milhões em premiação

A menos de um mês para o rei-
nício da Copa Libertadores da 
América, a Confederação Sul-

-Americana de Futebol (Conmebol) di-
vulgou os horários e estádios dos jogos 
válidos pela terceira rodada da Fase de 
Grupos.  

As partidas ocorrerão entre 15 e 
17 de setembro. Sete clubes brasileiros 
lutam para avançar às oitavas de final. 
A competição foi suspensa em março, 
devido à pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19).

O Athletico-PR fará o jogo de re-
abertura fora de casa, na altitude Co-
chabamba (Bolívia), contra a equipe 
do Jorge Wilstermann, no estádio Félix 
Capriles. O Santos entra em campo 
na mesma data: o Peixe receberá o 
Olímpia (Paraguai), na Vila Belmiro, às 
21h30.

No dia 16 de setembro serão mais 
três confrontos de equipe nacionais: a 
partir das 19h15, o Internacional en-
cara o América de Cali (Colômbia), no 
Beira Rio. Na sequência, às 21h30, o 

Grêmio encara fora de casa o Univer-
sidad Católica (Chile), no San Carlos 
de Apoquindo. Enquanto o Palmeiras 
duela contra o Bolívar (Bolívia), no 
Hernando Siles.

São Paulo e Flamengo serão os 
últimos a retornarem à competição 
continental. No Morumbi, o Tricolor 
Paulista joga contra River Plate (Argen-
tina), às 19h. E, por fim, o Flamengo en-
frenta o Independiente del Valle (Equa-
dor), a partir das 21h, no Olímpico de 
Atahualpa. Athletico reestreia no dia 15 de setembro

Conmebol define datas e horários 
da Fase de Grupos da Libertadores

DEFINIÇÃO

Jogadores do América lamentam cobrança desperdiçada de pênalti que decretou desclassificação

ANTIRRACISMO

SAÍDA

Em protesto, o Milwaukee Bu-
cks não entrou em quadra nesta 
quarta-feira 26 para enfrentar o 
Orlando Magic pelos playoffs da 
NBA. O boicote foi uma forma 
de apoiar os novos protestos an-
tirracistas, reavivados depois que 
a polícia do estado de Wisconsin 
atirou sete vezes pelas costas em 
Jacob Blake, um homem negro, no 
último domingo. Os jogadores dos 
Bucks permaneceram nos vesti-
ários enquanto o rival entrou em 
quadra para o aquecimento. Pou-
co antes do horário marcado para 
o início, o time do Orlando Magic 
também se retirou. Na sequência, 
os árbitros fizeram o mesmo.

Os outros jogos desta quarta-
-feira pelos playoffs da NBA, entre 
Oklahoma City Thunder e Hous-
ton Rockets e Los Angeles Lakers 
e Portland Trail Blazers, também 
não vão acontecer. A NBA confir-
mou o adiamento dos jogos, que 
terão nova data de disputa. Logo 
após o Milwaukee Bucks decidir 
pelo boicote, LeBron James, astro 
dos Lakers, publicou uma mensa-
gem de protesto no Twitter.

Torcedores do Barcelona 
invadiram o Camp Nou nesta 
quarta-feira em protesto contra a 
diretoria do clube após o craque 
Lionel Messi ter comunicado que 
pretende deixar a equipe. Os tor-
cedores se reuniram na porta do 
estádio e cantaram músicas para 
o argentino permanecer e contra 
o presidente Josep Maria Barto-
meu.

MILWAUKEE BUCKS 
DECIDE BOICOTAR 
JOGO DA NBA EM 
PROTESTO 

TORCEDORES 
DO BARCELONA 
PROTESTAM CONTRA A 
SAÍDA DE MESSI


