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MÚSICA. 13  | Cantora natalense Nanda Lynn, de 26 anos,
foi escolhida para integrar o time de Iza na competição
musical da TV Globo. Ao Agora RN, ela contou que está
realizando um sonho

Afastado pela Justiça, 
prefeito diz que segue 
candidato em Extremoz

Prédio da antiga faculdade 
de direito da UFRN,
na Ribeira, é ocupado
por 60 famílias

Em Natal, Rogério Marinho 
apresenta propostas para 
fomentar desenvolvimento
e projetos na área hídrica

MORADIA. 11 | Segundo o grupo, que 
publicou nas redes sociais imagens 
do ato, o local foi escolhido por estar 
abandonado e sem função social

INVESTIMENTOS. 3 | Ministro do 
Desenvolvimento Regional esteve com 
empresários para mostrar ações nos 
fundos de desenvolvimento regionais

REPRODUÇÃO JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Candidata a vereadora
em Natal, Tati Ribeiro 
(PSOL) defende mais 
transparência na política

ELEIÇÕES 2020. 6 | Ex-assessora do deputado 
Sandro Pimentel foi responsável pela 
elaboração de boa parte das propostas 
legislativas apresentadas pelo mandato 

DIVULGAÇÃO

O POP DE NANDA 
LYNN NO THE VOICE  

TRANSPORTE PÚBLICO

ELEIÇÕES 2020. 2 | Em entrevista ao Agora RN, candidato do PCdoB à Prefeitura do Natal que, se for eleito, vai exigir das empresas de 
ônibus da cidade que todos os veículos tenham ar condicionado, internet gratuita para os usuários e frota renovada a cada quatro anos

Fernando propõe ônibus com Wi-Fi de graça

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CORRUPÇÃO. 8 E 9 | Um dos alvos da Operação Vale Tudo, que investiga um suposto esquema de corrupção e 
fraudes em licitações para a compra de medicamentos, Joaz Oliveira (Patriota) disse que vai continuar na disputa
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TRANSPORTE PÚBLICO | Segundo candidato do PCdoB a prefeito de Natal, regras estarão no edital de licitação que a prefeitura lançará até março de 
2021, caso ele seja eleito, para o sistema de transporte público. Ele também disse que vai exigir renovação de 100% da frota a cada quatro anos

O candidato do PCdoB à Prefei-
tura do Natal, Fernando Frei-
tas, a� rmou nesta sexta-feira 

30 que, se for eleito, vai exigir das em-
presas de ônibus da cidade que todos 
os veículos tenham ar condicionado e 
internet gratuita para os usuários.

Além disso, ele defende que toda 
a frota de ônibus seja renovada a cada 
quatro anos e que, inicialmente, pelo 
menos 25% dos carros tenham motor 
elétrico, para reduzir a emissão de 
gás carbônico para a atmosfera. Atu-
almente, a idade média dos ônibus de 
Natal é de quase nove anos.

Segundo Fernando, todas essas 
regras estarão no edital de licitação 
que a prefeitura lançará até março 
de 2021, caso ele seja eleito, para o 
sistema de transporte público. O 
candidato a� rma que, para operar 
em Natal, as empresas terão obriga-
toriamente de passar pela concor-
rência pública e se comprometer a 
seguir todas as exigências, sem au-
mentar o valor da tarifa.

“Natal tem uma das tarifas mais 
altas de transporte coletivo. Então, 
temos gordura. É a terceira passagem 
mais cara do Nordeste. Temos gordu-
ra para isso. Vamos chamar um edital 
de licitação nos três primeiros meses 
e vamos colocar nesse edital a exi-
gência de troca de 100% da frota em 
quatro anos, ônibus com ar condicio-
nado e ônibus com internet gratuita”, 
a� rmou o candidato.

Fernando Freitas foi o 4º convi-
dado da série de entrevistas que o 
Agora RN está promovendo com 
os candidatos à Prefeitura do Na-
tal. Além dele, a série já entrevistou 
Carlos Alberto (PV), Álvaro Dias 
(PSDB) e Hermano Morais (PSB), 
nesta ordem. Todas as sabatinas es-
tão disponíveis na íntegra nas redes 
sociais. Na próxima segunda-feira 
2, o convidado será Senador Jean 
(PT) – com transmissão ao vivo pa-
ra Instagram, Facebook, YouTube e 
o portal do Agora RN.

O candidato do PCdoB criticou a 
proposta de adversários de instituir 
passe livre em Natal. De acordo com 
ele, a atual situação � nanceira da 
prefeitura não permite a implantação 
desse sistema. “Passe livre, como res-
ponsável que sou, não acho que seja 
possível. Tem alguns candidatos de-
fendendo isso, mas era bom apontar 
de onde vem o orçamento. Mas fazer 
a modernização (é possível), trazer 
qualidade para os ônibus e para os 
abrigos”, destacou.

Segundo Fernando, a atual tari-
fa de ônibus de Natal – até R$ 4,00 – 
será su� ciente para cobrir os custos 
das empresas e ainda gerar lucro. 
“Não vai ser necessário subir o pre-
ço das passagens. A concorrência 
nacional vai garantir esse preço. 
Vamos chamar a concorrência, 
quebrar o monopólio, quebrar todo 
esse sistema que não serve para a 
população”, enfatizou.

ARRECADAÇÃO
O candidato do PCdoB defendeu, 

ainda, a adoção de um plano munici-
pal arrojado para aumentar a arreca-
dação própria da prefeitura. Auditor 
� scal de carreira, Fernando Freitas 
disse que, se for eleito, vai propor a 
implantação de uma força-tarefa – 
com a participação da Justiça, do 
Ministério Público e de órgãos mu-
nicipais – para cobrar impostos em 
atraso.

Segundo ele, é possível arrecadar 
cerca de 30% do estoque de dívida 
ativa da Prefeitura, que hoje é de R$ 1 
bilhão. Com isso, cerca de R$ 300 mi-
lhões entrariam nos cofres da admi-
nistração municipal. “Havendo essa 
articulação, a gente pode melhorar a 
e� ciência da cobrança”, concluiu.

Fernando Freitas disse que vai su-
gerir também a adoção de um IPTU 
progressivo. Ou seja, quanto maior o 
tamanho do imóvel, maior a taxa pa-

ga pelos proprietários. Na avaliação 
dele, isso não geraria inadimplência, 
apesar de o valor do IPTU já ter subi-
do, nos últimos dois anos, acima da 
média de anos anteriores. Ele cha-
mou a medida de “justiça � scal”.

“Vamos fazer isso de forma mui-
to transparente, democraticamente. 
Não vamos tomar nenhuma decisão 
ao arrepio de um processo democrá-
tico e participativo. Nossa gestão vai 
ser de muito debate e participação 
popular”, a� rmou o candidato, desta-
cando ainda que vai reavaliar os rea-
justes concedidos em anos anteriores 
para corrigir eventuais distorções.

EDUCAÇÃO
O candidato do PCdoB defendeu, 

ainda, a adoção do projeto Escola 
Digital, que prevê, entre outras ações, 
a distribuição de tablets para cada 
estudante da rede pública municipal 
(ensino fundamental e EJA) e para os 
professores.

“Temos que botar tecnologia 
nas escolas, para gerar atenção e in-
teresse dos alunos e da comunidade 
escolar como um todo. Transformar 
a escola em um berço de erradicação 
do analfabetismo, para formação e 
quali� cação pro� ssional. Precisamos 
dar vida às escolas, modernizando e 
as transformando em um berço de 
conhecimento”, disse ele.

Fernando Freitas a� rmou tam-
bém que, embora não se oponha ao 
projeto, não vai brigar pela implanta-
ção em Natal das escolas cívico-mili-
tares que o Governo Federal pretende 
instituir em todo o País. De acordo 
com ele, é possível impor disciplinas 
em “escolas civis”, principalmente a 
partir da valorização de professores e 
servidores.

SAÚDE
Na área da saúde, o candidato 

lamentou que Natal tenha menos 
equipes de saúde da família do que 
deveria – sendo que, além disso, mui-
tas das existentes estão incompletas 
(sem pro� ssionais su� cientes). Ele 
a� rmou que, se for eleito, uma de su-
as primeiras providências será deter-
minar a realização de um concurso 
público para completar as equipes 
dos postos de saúde e que, ao longo 
da gestão, terá como meta ampliar as 
equipes.

“Vamos fortalecer a atenção bási-
ca de saúde. Vamos chamar concurso 
público para médicos, enfermeiros, 
agentes de saúde, odontólogos, fazer 
a complementação das equipes que 
estão incompletas e aumentar. Va-
mos ajeitar isso”, frisou.

O candidato do PCdoB ressaltou, 
além disso, que vai adotar tecnologia 
nas unidades de saúde, para acabar 
com arquivos de papel. Ele citou o 
exemplo da Policlínica da Ribeira, 
na Zona Leste de Natal, que armaze-
na, segundo ele disse, cerca de 4 mil 
� chas de pacientes em papel, o que 
di� culta a agilidade no atendimento 
e o controle dos tratamentos.

“Vamos colocar no tablet o cadas-
tro do usuário, a requisição, a � cha 
com relação a exames, prontuários, 
tudo informatizado”, concluiu.

Candidato Fernando Freitas (PCdoB) defendeu mudanças no transporte com nova licitação

Fernando Freitas propõe ônibus 
com ar e internet, sem subir tarifa

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Não vai ser necessário subir 
o preço das passagens. A 
concorrência nacional vai 
garantir esse preço. Vamos 
chamar a concorrência, 
quebrar o monopólio, 
quebrar esse sistema que 
não serve para a população”

“
FERNANDO FREITAS
CANDIDATO DO PC DO B

MEIO AMBIENTE

Poucos dias antes de o vice-
-presidente Hamilton Mourão 
liderar uma viagem com em-
baixadores para a região ama-
zônica, a Secretaria Especial de 
Comunicação Social do gover-
no Jair Bolsonaro lançou uma 
campanha nas redes sociais em 
que fala sobre “interesses que 
nem sempre são claros sobre a 
preservação da Amazônia”.

De acordo com a Secom, 
nos próximos dias materiais 
sobre a região serão publicados 
em redes sociais, abordando 
o trabalho do governo e com 
foco “na conservação da natu-
reza em harmonia com a pros-
peridade das pessoas”.

O governo destaca que o 
objetivo é dar visibilidade à 
população que vive na Amazô-
nia brasileira, um contingente 
maior do que o de muitos paí-
ses na Europa.

A primeira peça foi vei-
culada nesta sexta-feira 30. 
O material traz alguns dos 
argumentos frequentemente 
usados pelo presidente Jair 
Bolsonaro para rebater críti-
cas de ambientalistas contra o 
avanço do desmatamento e de 
queimadas no País.

Segundo um texto que 
acompanha a publicação do 
governo, a Amazônia “possui 
riquezas que o mundo todo 
conhece e parte deseja” e o 
“mundo desenvolvido desma-
tou quase tudo”.

Com cerca de um minuto e 
meio, o primeiro vídeo publica-
do nas redes sociais da Secom 
diz ainda que há “interesses que 
nem sempre são claros sobre a 
preservação da Amazônia”.

“Informações falsas e irres-
ponsáveis desconsideram as 
importantes conquistas am-
bientais já alcançadas em be-
nefício do Brasil e do mundo”, 
diz a narração da peça.

A publicação faz ainda 
uma defesa de políticas am-
bientais do Brasil.

“Nada mais fácil do que le-
vantar bandeiras simpáticas a 
todos, como a questão do meio 
ambiente. No conforto das cú-
pulas e dos simpósios globais, 
tudo soa muito bonito. No 
mundo real, dos ribeirinhos, 
dos pequenos produtores, de 
quem vive na � oresta, a coisa é 
diferente”, diz a legenda.

SECOM FALA EM 
INTERESSES “NEM 
SEMPRE CLAROS” 
SOBRE AMAZÔNIA
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FINANÇAS PREJUDICADAS
Os gastos extraordinários 

para combater a Covid-19 vão 
gerar uma fatura extra de R$ 261,6 
bilhões em juros da dívida pública 
nos próximos 10 anos, calcula o 
Tesouro Nacional.

FUNDO ELEITORAL I
A pouco mais de duas semanas 

das eleições, 15 partidos ainda 
precisam garantir a distribuição 
mínima de recursos para candi-
datas mulheres. Até o momento, 
o PRTB, partido do qual participa 
o vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, encabeça a 
lista dos que ainda não atingiram 
a meta.

FUNDO ELEITORAL II
Em 2018, o TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral) determinou 
que 30% dos recursos do fundo 
eleitoral deveriam ser destinados 
a postulantes femininas. Até 
agora, 27% dos recursos do Fundo 

ALEXVIANA
Eleitoral foram repassados a 
candidatas.

INDENIZAÇÃO I
A irmã da vereadora Marielle 

Franco, Anielle Franco, disse nesta 
sexta-feira que a desembargadora 
Marilia de Castro Neves foi con-
denada pela Justiça por associar a 
parlamentar a criminosos. Disse 
ainda que a magistrada terá que 
indenizar a família. Ainda cabe 
recurso.

INDENIZAÇÃO II
Dois dias após a morte de 

Marielle, em 16 de março de 2018, 

a desembargadora a� rmou em 
uma publicação no Facebook 
que a vereadora do PSOL “estava 
engajada com bandidos”.

POUCA EXPERIÊNCIA
Indicado para uma vaga de 

no Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Mario Nunes Maia, � lho do 
ministro do STJ Napoleão Nunes 
Maia, tem pouca experiência no 
mundo do direito. Documento 
obtido no site da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) mostra 
que o advogado foi aprovado no 
exame da ordem somente no ano 
passado.

BOLSA FAMÍLIA
O Conselho de Diretores do 

Banco Mundial aprovou ontem o 
Projeto de Apoio à Renda para os 
Pobres Afetados pela pandemia 
no valor de US$ 1 bilhão. Segundo 
a organização, no Brasil o progra-
ma apoiará a ampliação do Bolsa 
Família, por meio do � nanciamen-
to de transferências de renda que 
bene� ciarão cerca de 3 milhões 
de pessoas, incluindo mulheres, 
crianças e jovens, indígenas e 
outras minorias.

OFICINA DESMASCARADA
A Controladoria Geral da 

União (CGU) e a Polícia Federal 
de� agraram ontem a operação 
O� cina Desmascarada e a segunda 
fase da operação Cobiça Fatal nas 
cidades de São Luís (MA) e Paço do 
Lumiar (MA) para apurar esquema 
de superfaturamento na compra 
de equipamentos de proteção in-
dividual (EPIs) para utilização nas 
ações de combate à Covid-19.

PIOR VOTO I
O presidente Jair Bolsonaro 

convocou o povo brasileiro a 
comparecer às urnas no próximo 
dia 15 para escolher seus prefeitos 
e vereadores. “O pior voto que 
você pode dar é votar em branco 
ou anular o voto”, a� rmou.

PIOR VOTO II
Na avaliação do presidente, os 

eleitores que deixam de indicar 
suas preferências nas urnas 
ajudam a eleger “pessoas que 
poderiam ser pior do que aquela 
que pode ser escolhida”.

PALESTRA | Ministro do Desenvolvimento Regional esteve com empresários do Rio Grande do Norte para mostrar ações para otimização dos 
fundos de desenvolvimento regionais e investimentos do governo Jair Bolsonaro em barragens e adutoras. Ele também recebeu propostas

O ministro do Desenvolvimen-
to Regional, o potiguar Ro-
gério Marinho, apresentou 

nesta sexta 30, em Natal, um projeto 
para reformular o Fundo de Desen-
volvimento do Nordeste (FDNE). 
O objetivo é transformar os fundos 
regionais em fundos privados para 
que sejam � nanciados projetos de 
infraestrutura no País.

Em palestra no Hotel-Escola 
Senac Barreira Roxa para represen-
tantes do setor produtivo do Estado, 
Rogério Marinho apresentou, ainda, 
propostas para fomentar a atividade 
econômica e explicou aos presentes 
sobre os investimentos em segurança 
hídrica que vêm sendo realizados no 
estado pelo governo Jair Bolsonaro.

Para dar continuidade aos inves-
timentos, a principal proposta do 
governo apresentada por Rogério é 
a que permite que fundos de desen-
volvimento regionais, como o FDNE, 
se tornem fundos estruturadores de 
projetos.

“Nós temos hoje uma carteira 
potencial de quase R$ 1 trilhão na 
área de saneamento, de mobilidade 
urbana e de iluminação pública. Co-
mo são ações ligadas aos municípios 
e estados, há a necessidade de se per-
formar a carteira para apresentá-las 
na iniciativa privada. O BNDES e a 
Caixa Econômica conseguiram per-
formar em torno de R$ 60 bilhões. 
Para uma carteira de R$ 1 trilhão, a 
nossa expectativa é que demore mais 
de 60 anos para que tenhamos a con-
dição de apresentar a integralidade 
da nossa carteira do projetos”.

Outro assunto tratado no evento 
foi a questão hídrica do Rio Grande 
do Norte, a respeito dos perímetros 

irrigados e dos processos estrutu-
rantes de recursos hídricos, como da 
transposição Rio São Francisco.

“Viemos mostrar em que pé 
esses projetos estão e, no caso do 
Rio Grande do Norte, o interesse 
maior é o término da conclusão 
do Eixo Norte. Nós esperamos que, 
até o segundo semestre do próximo 
ano, nós estaremos comemorando 
a chegada das águas a partir do 
município de Jardim de Piranhas. 
De lá, segue para Oiticica e, a par-
tir daí, segue a perenização do Rio 
Piranhas-Açu até a barragem Ar-
mando Ribeiro Gonçalves.  Nesse 
processo, também está a conclusão 
da barragem de Oiticica e da Pas-
sagem de Traíras em São José do 
Seridó”, complementa.

“É uma obra que eu considero es-
sencial para o Rio Grande do Norte, 
que é o término da transposição do 
São Francisco, a partir do canal do 
Apodi. Nós atenderíamos com essa 
obra de 8 a 9 municípios na Paraíba, 
de 7 a 8 no Ceará e 32 municípios no 
Rio Grande do Norte. Nós teríamos a 
condição de perenizar o Rio Apodi e 
dar segurança hídrica a toda aquela 
região”, pontua.

O presidente da Federação de 
Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio 
Grande do Norte, José Vieira, ressal-
tou que a transposição do Rio São 
Francisco é “uma oportunidade que 
não pode ser perdida” e que ela é 
necessária para garantir a segurança 
hídrica ao Rio Grande do Norte.

Rogério Marinho a� rmou ainda 

que o Ministério do Desenvolvimen-
to Regional se tornou muito maior 
a partir da integração com o Minis-
tério das Cidades. “Esse ministério 
é muito maior, com áreas que vão 
desde recursos hídricos, habitação, 
mobilidade urbana, saneamento, de-
fesa civil”, disse.

Em Natal, Rogério Marinho apresenta
propostas para fomentar desenvolvimento

Ministro do Desenvolvimento Regional durante palestra no Hotel-Escola Senac Barreira Roxa

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ALEX

No evento, também foram 
apresentados ao ministro proje-
tos importantes e relevantes para 
o Rio Grande do Norte, relaciona-
dos aos recursos hídricos, como 
a proposta de um canal para ligar 
a barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves ao Rio Maxaranguape 
e sobre águas que podem ser uti-
lizadas na irrigação.

“Existe um projeto que é a 
interligação da barragem Ar-
mando Ribeiro Gonçalves com o 
Rio Maxaranguape. Esse canal dá 
oportunidade de gerar um plan-
tio de 25 mil hectares na região. 
Isso é importante porque o Rio 
Grande do Norte está localizado 
em uma região estratégica para 
a exportação de frutas. Também 
pedimos à bancada que a Caern 
lance águas de qualidade, água 
tratada que poderíamos estar 
usando para irrigação. Nós não 
podemos nos dar o luxo de jogar 
essa água fora. Precisamos trans-
portar para o interior do Estado, 
para viabilizar a agricultura, a 
pecuária e a carcinicultura”, in-
formou José Vieira.

Projetos 
apresentados

CORONAVÍRUS

O prefeito de Patu, Rivelino 
Câmara (MDB), candidato à 
reeleição, está com 50% dos 
pulmões comprometidos após 
realizar teste para diagnosticar 
da Covid-19 e obter resultado 
positivo para a doença causada 
pelo novo coronavírus. A infor-
mação compartilhada nesta 
sexta-feira 30 é da assessoria de 
imprensa do gestor.

De acordo com o boletim 
médico divulgado, o prefeito 
apresenta outras complicações 
relacionadas à sua saúde, que 
não são especi� cadas.

“Rivelino está com 50% dos 
pulmões comprometidos, den-
tre outras complicações, e pede 
orações a todos os patuense e 
amigos”, diz o comunicado do 
gestor municipal de Patu, cida-
de do Oeste Potiguar.

A mensagem é � nalizada 
com a a� rmação que “com fé 
em Deus e com as energias de 
todos, (Rivelino) espera muito 
em breve caminhar com todos 
pelo pé de serra mais bonito 
do Brasil”.

PREFEITO DE PATU 
ESTÁ COM 50% 
DOS PULMÕES 
COMPROMETIDOS

REPRODUÇÃO



GOVERNO FARÁ AMPLA REFORMA 
MINISTERIAL EM JANEIRO

MAIA SE DEU MAL AO 
CRIAR CASO COM SALLES E O BC
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TÁ TUDO DOMINADO
Grupo que diz “estudar novos 

ilegalismos”, em universidade 
� uminense, reclama que há 
mais operações policiais contra 
tra� cantes do que contra 
milicianos. Ignora que 81% das 
cerca de 1.500 favelas cariocas 
estão sob controle do trá� co, 
contra 19% sob a mira das armas 
dos milicianos.

NEGLIGÊNCIA IMPERDOÁVEL
Ferida, a baiana Simone pediu 

ajuda a um restaurante próximo 
à basílica de Notre Dame, 
em Nice, e perdeu sangue até 
falecer, uma hora e meia depois. 
E nada de ambulância. Se uma 
francesa fosse vítima de idêntica 
negligência no Brasil, até Macron 
protestaria contra o governo 
brasileiro.

ALERGIA À RESPONSABILIDADE
Uma das medidas provisórias 

paradas na Câmara, na gaveta 
de Rodrigo Maia, cria incentivo 
para bancos concederem crédito 
a micro, pequenas e médias 
empresas, na pandemia. Demorou e 
teve de ser prorrogada.

PF AGE NO MARANHÃO
Um dia após a visita do presidente 

Jair Bolsonaro ao Maranhão, a Polícia 
Federal de� agrou uma operação para 
prender autoridades locais enroladas 
no superfaturamento de compras 
para o combate ao covid.

MENOS COVID, MAIS ATRASO
Para “seguir a recomendação 

de infectologistas que prestam 
consultoria sanitária para as eleições”, 
o Tribunal Superior Eleitoral eliminou 
a biometria. Na cabeça dessa gente, 
digitar urna eletrônica não tem risco.

SÓ SOMAR, NUNCA DIMINUIR
Federação de petroleiros 

foi contra regramento sobre a 
Participação nos Lucros e Resultados 
da Petrobras. Eles cobram piso para 
o pagamento do benefício, mas nada 
se fala de eventual “participação em 
prejuízos”.

A FARRA CONTINUA
Depois que médicos peritos do 

INSS se negarem a voltar ao trabalho 
por “questões sanitárias”, a defensoria 
do Rio viu brecha para manter na rua 
3 mil presos. O “risco de pegar covid” 
garantiu mais 90 dias de liberdade.

Levantamento ModalMais/AP Exata revelou que as “caneladas” 
que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, distribuiu esta semana 
só pegaram mal para ele próprio. O deputado foi às redes sociais 
acusar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de 
vazar informações sobre uma conversa privada entre os dois. Teve 
de pedir desculpas após � car claro que estava desinformado. Maia 
saiu prejudicado também com a briga que arrumou com o ministro 
Ricardo Salles (Meio Ambiente).

SEMPRE NO LADO ERRADO
“A esquerda o acusa de 

proteger Bolsonaro e a família, 
enquanto a direita o considera 
responsável por atrasos em 
votações”, diz a pesquisa.

FATOR PARALISANTE
Pra apoiadores de Bolsonaro, 

Maia não toca “as reformas e 

privatizações com potencial de 
dinamizar a economia”, diz o 
levantamento.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa ModalMais/

AP Exata é realizada através de 
análise de comportamento nas 
redes sociais, com tecnologia de 
inteligência arti� cial

O presidente Jair Bolsonaro deve iniciar a segunda metade do seu 
mandato, em janeiro, com uma reforma que os líderes do governo já 
classificam de “ampla”, a fim de contemplar uma nova realidade política 

à qual teve de se render: o apoio dos partidos do centrão, que o próprio 
governo classifica de “tranquilizador”, e a eleição para renovar as mesas 
diretoras do Senado e da Câmara. A maioria dos ministros será trocada.  Até 
líderes governistas que não integram o centrão admitem ser preciso “ajustar” 
o ministério ao novo desenho da base parlamentar do governo. Ainda não 
está claro se Bolsonaro vai ceder ao “presidencialismo de coalizão”, adotado 
por todos os seus antecessores. Os mesmos líderes dizem que a eleição para 
as presidências da Câmara e do Senado será considerada, na formação do 
novo ministério. Ministros da Casa Civil, Economia, Agricultura, Infraestrutura, 
Defesa, GSI, Relações Exteriores e outros, do “núcleo duro”, devem continuar.
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VACINA CONTRA A COVID-19 |  Vice-presidente afirmou se sentir confortável em discordar do presidente Jair 
Bolsonaro, mas “a discordância não pode ser pública”. Na quinta 29, Bolsonaro disse “não” à vacina chinesa

O vice-presidente Hamilton Mou-
rão disse, em entrevista à revista 
Veja, que o Brasil vai comprar a 

Coronavac, vacina chinesa desenvol-
vida pela Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan, de São Paulo.

Também a� rmou que a polêmica 
em relação à vacina é “briga política”-
com o governador João Doria. A fala 
está publicada na edição desta sexta-
-feira 30 da revista.

“O governo vai comprar a vacina, 
lógico que vai. Já colocamos os recur-
sos no Butantan para produzir essa 
vacina. O governo não vai fugir disso 
aí”, disse Mourão à Veja.

Ele a� rmou se sentir confortável 
em discordar do presidente Jair Bolso-
naro, mas “a discordância não pode ser 
pública”. “Muitas vezes as polêmicas 
ocorreram porque falei algo sem sa-
ber o que ele estava pensando sobre o 
assunto. A partir do momento em que 

Vice-presidente Hamilton Mourão

Diferente de Bolsonaro, Mourão diz 
que governo vai comprar Coronavac

TRABALHO

A taxa de desemprego no Brasil 
atingiu 14,4% no trimestre 
encerrado em agosto deste 

ano, um aumento de 1,6 ponto per-
centual frente ao trimestre encerra-
do em maio.

É o maior índice da série histórica 
do Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística (IBGE), iniciada em 2012. 
Os dados são da Pnad Contínua do 
IBGE, divulgados nesta sexta-feira 30.

O número de brasileiros à procu-
ra de um posto de trabalho chegou a 
13,8 milhões. São cerca de 1,1 milhão 
de pessoas a mais frente ao trimestre 
encerrado em maio.

A população desempregada su-
biu 8,5% (mais 1,1 milhão de pessoas) 
frente ao trimestre móvel anterior, 
de março a maio deste ano (12,7 mi-
lhões), e 9,8% (1,2 milhão de pessoas 
a mais) em relação mesmo trimestre 
de 2019 (12,6 milhões).

O número de empregados sem 
carteira assinada no setor privado 
(8,8 milhões de pessoas) caiu 5% (me-
nos 463 mil pessoas) em relação ao 
trimestre móvel anterior. A queda foi 
de 25,8% (3 milhões a menos) frente 
ao mesmo trimestre de 2019.

A taxa de informalidade chegou 
a 38% da população ocupada (ou 31 
milhões de trabalhadores informais). 
No trimestre anterior, a taxa foi 37,6% 
e, no mesmo trimestre de 2019, 41,4%.

De acordo com o estudo, o Brasil 
perdeu 12 milhões de postos de tra-
balho em um ano. A única categoria 
que teve aumento no número de ocu-
pados no período foi a de trabalhado-
res do setor público.

A categoria dos empregados com 
carteira assinada teve perda de 3 mi-
lhões de postos em 12 meses.

Desemprego atinge recorde de 14,4%

eu sei o que ele pensa, � co em silêncio, 
mesmo que discorde. Isso é uma ques-
tão de disciplina intelectual”.

Mourão também disse não se in-
comodar quando o presidente o rebate 
publicamente. “Eu tenho vida (…) Eu 
não estou preso nisso aqui. Infelizmen-
te, o presidente Bolsonaro está preso. 
Ele não tem liberdade de ação e sofre 
para caramba com isso. São poucos os 

BRUNO BATISTA / VPR

momentos que ele tem de liberdade. Já 
eu acordo às 5 horas, leio um pouco, fa-
ço o meu alongamento e meu exercício. 
Tomo meu café, vejo as notícias do dia”.

No último dia 16, Bolsonaro disse que 
o governo federal não vai tornar obrigató-
ria a vacina contra a Covid-19 quando o 
imunizante estiver disponível. Na quinta 
29, durante a live semanal pelas redes so-
ciais, Bolsonaro disse que o governo não 
iria patrocinar a Coronavac.

“Então, querido governador de São 
Paulo, você sabe que sou apaixonado 
por você, sabe disso. Poxa, � ca difícil, 
né? E outra coisa: ninguém vai tomar 
tua vacina na marra, não, tá ok? Procu-
ra outra. E eu, que sou governo, não vai 
comprar sua vacina também não. Pro-
cura outro pra pagar sua vacina”, disse 
o presidente.

Após a publicação da fala de Mou-
rão, Bolsonaro comentou o assunto. “A 
caneta Bic é minha”, a� rmou, ao R7.
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ELEIÇÕES 2020 | Ex-assessora do deputado Sandro Pimentel foi responsável pela elaboração de boa parte das propostas legislativas apresentadas pelo mandato do parlamentar, entre
elas a lei que garante a fixação de placas contra a LGBTfobia em estabelecimentos e o texto que proíbe a nomeação de condenados na Lei Maria da Penha em cargos comissionados

O iminente encerramento do 
mandato do deputado esta-
dual Sandro Pimentel (PSOL) 

na Assembleia Legislativa não deve 
significar o fim das suas ideias na 
política. Ao menos é isso o que pro-
mete Tati Ribeiro, ex-assessora do 
parlamentar que em 2020 luta para 
conquistar uma vaga na Câmara 
Municipal de Natal.

Uma das promessas do partido 
para esta eleição municipal, Tati 
orgulha-se de coordenar a rede de 
cursinhos populares “Emancipa”, 
movimento popular de educação 
que ajuda a preparar jovens da peri-
feria de Natal para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 

No parlamento estadual, Tati 
foi responsável pela elaboração de 
boa parte das propostas legislati-
vas apresentadas pelo mandato de 
Sandro Pimentel, entre elas a lei que 
garante a fixação de placas contra a 
LGBTfobia em estabelecimentos pú-
blicos e privados e o texto que proíbe 
a nomeação de condenados na Lei 
Maria da Penha em cargos comissio-
nados dos três poderes estaduais. 

Ao lado de Sandro, a ex-assesso-
ra fez parte da articulação política 

que pressionou por uma auditoria 
no contrato da Arena das Dunas. Só 
esse processo indicou uma possibi-
lidade de economia de até R$ 421 
milhões para os cofres públicos esta-
duais. A auditoria levou o deputado 
Sandro Pimentel a protocolar uma 
CPI na Assembleia, a primeira na 
Casa desde 1999. 

“Olho para a candidatura de 
Tati como a continuidade de todas 
as nossas lutas. Ela tem a mesma 
origem popular que eu, também 
é moradora do Nossa Senhora da 
Apresentação.   Traz no corpo, e no 
discurso, a representatividade que 
precisamos ampliar na Câmara. Não 
tenho dúvida que fará um mandato 
fiscalizador e coerente, como é a 
marca do PSOL nos parlamentos. 
Ela já demonstrou compromisso 
com a transparência em pautas co-
mo a auditoria da Arena das Dunas, 
e vai fazer o mesmo no parlamento 
municipal”, afirma Sandro, que, an-
tes de ser deputado, era vereador. 

Caso eleita, Tati terá um grande 
desafio se quiser seguir o mesmo ca-
minho que Sandro trilhou durante 
os seis anos que passou na Câmara 
Municipal de Natal. Isso porque o 

ex-vereador foi responsável por me-
didas inéditas na história do legisla-
tivo municipal, como o fim do voto 
secreto, a publicação da frequência 
dos vereadores e a briga para reduzir 
o que classificou como super reces-
so na Câmara. Ele também chegou 
a entrar na Justiça para barrar o au-

mento dos salários dos vereadores, 
bem como da tarifa de ônibus. 

Dentro dessa luta por mais 
transparência na política, a candi-
data promete que um dos principais 
focos do seu mandato será abrir o 
que chama de “caixa-preta do Se-
turn”, o sindicato que representa as 

empresas de ônibus. Segundo ela, o 
transporte público em Natal é do-
minado por uma “máfia” que impõe 
aos cidadãos um transporte público 
de péssima qualidade e caro. 

Aliás, foi por iniciativa dela, 
através da rede Emancipa, que uma 
representação ao Ministério Público 
foi protocolada contra as recentes 
mudanças no transporte. Mais de 
900 pessoas assinaram a petição 
“Transporte é Direito”, elaborada 
por Tati para fortalecer o pedido.

“Minha atuação junto ao man-
dato de Sandro na Assembleia me 
mostrou qual deve ser o caminho a 
seguir na Câmara Municipal de Na-
tal. Serei uma semente de Sandro na 
Câmara, fortalecendo as pautas que 
ele tão bem representou naquela Ca-
sa. Construirei um mandato popu-
lar, que bate de frente com as velhas 
práticas da política. Não baixarei a 
cabeça para a máfia do transporte 
da cidade, e vou levar o bom exem-
plo do que fizemos na auditoria da 
Arena das Dunas para ampliar a fis-
calização dos contratos da atual ges-
tão municipal. Nosso compromisso 
sempre será com a transparência”, 
afirmou.

Candidata do PSOL a vereadora, Tati Ribeiro quer manter trabalho de Sandro Pimentel

Candidata a vereadora, Tati Ribeiro 
defende mais transparência na política

CEDIDA

A Ser Educacional anunciou 
nesta sexta-feira 30 que fechou 
acordos com a Ânima, grupo 

que apresentou proposta maior do 
que a dela e comprou as operações 
no Brasil da Laureate, dona, entre 
outras instituições, da Universidade 
Potiguar (UnP). O acordo extrajudi-
cial encerrou o litígio pelos ativos da 
Laureate no País.

Segundo nota divulgada pela Ser 
Educacional, empresa fundada pelo 
paraibano Janguiê Diniz, os acordos 
preveem que a Ser receba uma multa 
de R$ 180 milhões ou adquira duas 
instituições da Laureate pelo mes-
mo valor. A proposta é de adquirir a 
Faculdade Internacional da Paraíba 
(FPB) e o Centro Universitário dos 
Guararapes (UNIFG), pelo mesmo 
valor da multa.

A Ser também assinou um acordo 
com a nima para comprar 100% de 
outras três instituições de ensino da 
Laureate: os centros universitários 
UniRitter e Fadergs, ambos em Porto 
Alegre, e IBMR, no Rio de Janeiro.

“A nima Educação concede à Ser, 

uma opção de compra, por valor fixo 
pré-acordado, que poderá ser exerci-
da, a exclusivo critério da Ser”, infor-
ma comunicado da Ânima.

Em nota, a Ser diz que acredita 
que “estas cinco instituições têm mar-
cas fortes com sólida base de alunos 
e reconhecidas pelo mercado em su-
as regiões de origem”, apresentando 
“amplo potencial de crescimento em 
todos os segmentos de ensino, con-

tando com infraestrutura diferencia-
da e qualidade acadêmica”.

Em setembro, a Laureate havia re-
cebido uma oferta de R$ 4 bilhões da 
Ser pelos ativos no Brasil. Na última 
semana, a Ânima ofereceu uma pro-
posta R$ 500 milhões maior do que a 
da Ser e encerrou a negociação. No en-
tanto, como a Ser tinha “prioridade” 
na compra, o negócio terá de resultar 
em uma multa para o grupo.

Universidade Potiguar (UnP) deixa de pertencer à Laureate e agora será controlada pela Ânima

Acordo define que dona da UnP
será vendida para Grupo Ânima

NEGOCIAÇÃO

UNP / REPRODUÇÃO O rombo nas contas do setor pú-
blico consolidado deve atingir 
R$ 905,4 bilhões em 2020, esti-

mou o Ministério da Economia nesta 
sexta-feira 30. Os dados constam de 
balanço das medidas de combate ao 
novo coronavírus.

Dentro do setor público estão o 
governo federal, os estados, os muni-
cípios e empresas estatais. Na previ-
são anterior, divulgada em setembro, 
a equipe econômica estimava que 
o déficit primário somaria R$ 895,8 
bilhões neste ano.

Há déficit quando as receitas de 
impostos e contribuições do gover-
no são menores que as despesas. A 
conta não inclui os gastos com o pa-
gamento dos juros da dívida pública.

O resultado negativo projetado 
para este ano, se confirmado, será o 
pior valor da série histórica do Banco 
Central.

E está diretamente ligado aos 
gastos do governo para combate aos 
efeitos da pandemia do novo corona-
vírus, e que, segundo a área econômi-
ca, já chegam a R$ 587,5 bilhões.

Resultado negativo projetado para este ano, se confirmado, será o pior valor da série histórica

Governo prevê rombo acima 
de R$ 900 bilhões nas contas

PANDEMIA

WASHINGTON COSTA / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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REPRODUÇÃO

MARCELO HOLLANDA

Para quem ainda não sabe, o Rio 
Grande do Norte produz óti-
mas uvas de mesa, e os vinhos 

oriundos dos parreirais potiguares 
são uma delícia.

O problema é que só sabe disso 
quem está em Mossoró ou frequenta 
o Festival Gastronômico e Cultural de 
Martins, que acontece anualmente 
em julho.

Toda a uva de mesa vendida nos 
supermercados em Natal, e que cus-
ta entre seis a oito reais a caixinha de 
500 gramas, vem de Petrolina, em Per-
nambuco.

Lá, o clima muito parecido com 
a região da chapada do Apodi, leva a 
vantagem de contar com a adesão e 
organização de muitos produtores, o 
que não acontece aqui.

E isso há pelo menos três décadas, 
ao passo que no Oeste potiguar, onde 
existem as condições ideais para o 
cultivo da uva, o esforço de alguns pro-
dutores tem esbarrado na falta de um 
bom suprimento d’água, já que o clima 
é propício para o desenvolvimento das 
variedades.

Uma luta travada por produtores 
como o médico Francisco Salismar 
Lopes Correia, um cardiologista de 
Pau dos Ferros, que resolveu plantar 
um hectare de parreirais em sua fa-
zenda Refúgio Templário, que fica na 
zona rural de Martins, a 700 metros de 
altitude.

Antes dele, os irmãos André Aleixo 
e José Hipólito trocaram a plantação 
de pimentões e tomates para apostar 
nas uvas, conseguindo comercializar 
toda a produção com um único dis-
tribuidor da Ceasa e que lhes rendeu 
na ocasião uma modesta venda de R$ 
100 mil.

Já com o médico Salismar, os do-
ces frutos da uva têm rendido uma 
briga boa, já que todas as tentativas 
de levar água aos parreirais têm dado 
problemas, apesar da elogiada quali-
dade das uvas de que ele produz e do 
vinho degustado durante o Festival de 
Inverno de Martins já ser famoso.

“Os gastos para manter essa pai-
xão pelo cultivo das uvas tem saído 
bastante caro”, admite o proprietário 
da Refúgio Templário, localizada na 
comunidade Cumbi, na zona rural de 
Martins.

Em 2017, ele começou com as va-
riedades Cabernet Sauvignon e Vitó-
ria para as quais instalou um sistema 
de irrigação por gotejamento e, como 
era insuficiente, ele construiu sem su-
cesso uma barragem, que por algum 
motivo não consegue reter água. E 
haja dinheiro!

“Encarar o desafio de cultivar uma 
fruta que pode gerar tranquilamente 

O POTENCIAL DA UVA 
NA TERRA DO MELÃO
PRODUÇÃO | Cultura do vinho tem tudo para crescer no Rio Grande do Norte, mas ainda enfrenta  desafio de se estabelecer e de conseguir atrair mais 
produtores rurais engajados para a tarefa; experiência com parreirais já ocorre em uma fazenda do município de Martins — a 700 metros de altitude

Médico Francisco Salismar Lopes Correia plantou um hectare de parreirais na fazenda Refúgio Templário, que fica na zona rural de Martins

Parreiral em Martins produz as variedades de uvas Cabernet Sauvignon e Vitória

até duas safras e meia  por ano, com 
mercado garantido no Brasil e no 
exterior e a possibilidade de agregar 
considerável valor no suco de uva e 
no vinho, ainda depende basicamente 
da adesão de potenciais produtores”, 
explica o pesquisador Django de Jesus, 
Doutor em Fitotecnia pela Ufersa, e 
que trabalha com experimentos de 
uva no semiárido desde 2010.

“Afinal, condições há e elas mui-
tas”, diz ele, que começou com as 
variedades Itália melhorada, Isabel 
precoce e Niagara Rosada e, mais re-
centemente, com as uvas sem semen-
tes dos tipos Ísis e Vitória lançadas 
pela Embrapa em 2013 e, desde então, 
produzidas no Vale do São Francisco, 
numa extensa faixa de terra entre Per-
nambuco e a Bahia.

“Aqui temos tudo o que precisa-
mos: calor de dia e friozinho à noite”, 
garante o especialista, que participou 
de um acordo de cooperação técnica 
entre a Ufersa, o IFRN e o Sebrae pa-
ra realizar os primeiros experimentos 
numa área do Instituto Federal, em 
Apodi, junto com os professores Glau-
ber Henrique Nunes, da Ufersa, e Re-
nato Alencar, do IFRN.

“Trata-se de um clima extrema-
mente propício para a produção de 
vinhos de qualidade”, atesta o enólogo 
de Natal, Rafael Bohn, que há anos es-
tuda as condições para a produção de 
vinhos no Rio Grande do Norte e que 
buscou todo o seu conhecimento no 
trabalho desenvolvido na Serra Gaú-
cha, principal produtor nacional.

“Agora, cabe a nós mesmos, poti-
guares, acreditarmos nessas amplas 
possibilidades, arregaçar as mangas e 
trabalhar”, defende.

E os resultados podem ser promis-
sores, já que os primeiros pés, plantados 
aqui em janeiro de 2017, atingiram a 
altura de 1,80 m com cachos excelentes.

O passo seguinte foi avaliar tecni-
camente essa produção, onde são exa-
minadas a condições necessárias para 
a exportação.

“Um personagem fundamental 
nessa história foi o professor Celso 
Pommer, pesquisador do Instituto 
Agronômico de Pesquisa (IAC), que 
avalizou as grandes potencialidades 
do RN na produção de uvas, endosso 
sem o qual nada teria acontecido”, 
afirma o pesquisador Django Jesus.  

Pommer foi o primeiro diretor do 
Centro de Fruticultura do IAC ainda nos 
anos de 1980, com pós-doutorado no 
Serviço de Pesquisa Agrícola do Depar-
tamento de Agricultura Americano, em 
Fresno, Califórnia, um grande celeiro 
exportador de uva e vinhos do mundo.

“Não fosse a passagem dele por 
aqui ainda estaríamos muito mais 
atrasados nesse processo”, diz Django.

Para Rafael Bohn, o RN já tem o 
que é necessário: solo, topografia, hi-
drografia e clima, criando várias possi-
bilidades de “terroir”, palavra francesa 
que indica a relação entre o solo e o 
micro-clima a partir do qual nasce um 
tipo de uva de alta qualidade (sem que 
ninguém consiga explicar a razão).

“Agora, cabe aos interessados 
acreditar e apostar nesse potencial”, 
afirma.

2017
é a data de ínicio da produção 

wde uvas em Martins

Cultivo da fruta pode gerar 
tranquilamente até duas 
safras e meia  por ano, 
com mercado garantido no 
Brasil e no exterior, além da 
possibilidade de agregar 
considerável valor no suco 
de uva e no vinho”

“
DJANGO DE JESUS
PESQUISADOR
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MESMO AFASTADO, 
JOAZ OLIVEIRA 
SEGUE CANDIDATO 
EM EXTREMOZ
CORRUPÇÃO | Afastado por conta da Operação Vale Tudo, que investiga um suposto esquema de corrupção e fraudes 
em licitações para a compra de medicamentos, prefeito de Extremoz vai continuar na disputa pela reeleição

ANDERSON BARBOSA

Afastado do cargo de prefeito de Ex-
tremoz por conta da Operação Vale 
Tudo, que investiga um suposto 

esquema de corrupção e fraudes em lici-
tações para a compra de medicamentos, 
Joaz Oliveira (Patriota) vai continuar na 
disputa pela reeleição. A informação foi 
confirmada ao Agora RN pela assessoria 
de comunicação do próprio Joaz.

Joaz foi afastado do cargo na manhã 
desta sexta-feira 30, por determinação do 
desembargador Claudio Santos, correge-
dor regional eleitoral do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-
-RN), que acatou pedido do Ministério 
Público Eleitoral. Assume o comando do 
Executivo municipal o vice-prefeito Djal-
ma Sales, o Macho (Solidariedade).

Além de Joaz, também foram afasta-
dos de suas funções públicas a mulher 
dele, Elaine Neves, que é chefe de Gabinete 
da Prefeitura, a chefe de gabinete adjunta, 
Francisca Rosângela Ribeiro Monteiro, a 
secretária de Administração, Maria Mércia 
de Brito Ferreira, e o gerente de Tributação 
e Fiscalização Municipal, Pablo Rodrigo 
Bezerra de Medeiros.

Segundo o Ministério Público Federal, 
o prefeito, a esposa e os outros três servi-
dores promoveram fraudes em licitações 
para a compra de medicamentos (totali-
zando um possível prejuízo de mais de R$ 
2 milhões aos cofres públicos), em troca de 
pagamento de propina. Parte dessa con-
trapartida teria ido para a campanha de 
Elaine Neves.

De acordo com as investigações, os 
envolvidos ainda tentaram encobrir a 
irregularidade a partir de doações ilegais 
feitas por cargos comissionados da Pre-
feitura, já depois da votação e por ordem 
de Joaz Oliveira. “O esquema de corrupção 
ainda se mantém ativo. Somente em 2020, 
as empresas envolvidas já receberam mais 
de R$ 800 mil do município”, afirma o MPF.

A Operação Vale Tudo foi reali-
zada pela Polícia Federal, Ministério 

Público Federal, MP Eleitoral, Recei-
ta Federal e Controladoria Geral da 
União (CGU), que cumpriu manda-
dos de busca e apreensão em 19 en-
dereços de Natal, Extremoz e Recife.

Em um dos endereços alvo da 
operação foram apreendidos 70 mil 
reais, 996 dólares e 2.865 euros. A re-
sidência pertence a um empresário, e 
fica no bairro Tirol, na Zona Leste da 
capital potiguar.

Em outro endereço, desta vez em 
uma empresa de medicamentos loca-
lizada no bairro Alecrim, também na 
Zona Leste de Natal, foram apreendi-
dos R$ 60.380,00.

OUTROS INVESTIGADOS
Sete sócios e administradores de 

empresas envolvidos no esquema 
estão sendo investigados: Luiz Silvé-
rio Sobrinho Júnior, Tônio Fernando 
Silveira Mariz, Maria da Conceição 
Moura Nascimento, Andreia Karla 
Gonçalves de Santana, Ivan Augusto 
Seabra de Melo Sobrinho, Gabriel De-
lanne Marinho e Julierme Barros dos 
Santos.

RISCOS
Os ilícitos sob análise vão dos 

previstos na Lei de Licitações, até 
crimes contra a Administração Públi-
ca, organização criminosa, somados 
à lavagem e ocultação de bens, em 
conexão com crimes eleitorais, de 
acordo com os procuradores eleito-
rais Fernando Rocha, Rodrigo Telles 

Os elementos (…) 
evidenciam um 
audacioso esquema de 
corrupção em curso na 
Prefeitura Municipal de 
Extremoz”

“
RONALDO SÉRGIO CHAVES 
PROMOTOR PÚBLICO

DIVULGAÇÃO

PF APREENDE 
70 MIL REAIS, 996 
DÓLARES E 2.865 EUROS

DINHEIRO VIVO Em um dos endereços 
alvo da operação foram apreendidos 70 mil 
reais, 996 dólares e 2.865 euros
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Essa propina que em parte 
se tentou “lavar” através das do-
ações dos servidores é resultado 
do esquema montado desde o 
início da atual gestão de Joaz 
Oliveira (iniciada em 2017) junto 
a empresas de medicamentos e 
que se confirmou através de co-
leta de provas (incluindo a movi-
mentação financeira dos envolvi-
dos), relatórios da Controladoria 
Geral da União e colaborações 
premiadas.

O Ministério Público Eleitoral 
concluiu pela existência de uma 
“verdadeira organização crimi-
nosa” na Prefeitura, com objeti-
vos de recebimento de propina 
“paga pelas empresas de forne-
cimento de medicamento para 
o atual prefeito e sua esposa” em 
troca de desvio de recursos públi-
cos em favor desses empresários.

As fraudes nas licitações 
(confirmadas por auditoria feita 
pela CGU a pedido do MP Elei-
toral) incluíam a utilização de 
empresas chefiadas por laranjas, 
fraude na cotação de preços, 
divergências de dados, ausên-
cia de notas fiscais, entregas de 
produtos diferentes dos licitados, 
dentre outras irregularidades. 
De 230 itens licitados em um dos 
certames, somente houve dispu-
ta efetiva em 11, um forte indício 
de “conluio entre os licitantes”.

Em todos os procedimentos 
analisados, a CGU encontrou 
graves irregularidades. O poten-
cial prejuízo aos cofres públicos 
alcançou R$ 2.024.064,55.

MEDIDAS
Além de afastados de suas 

funções, os cinco integrantes da 
Prefeitura (assim como os sete 
empresários) não poderão man-
ter contato com as testemunhas 
que assinaram termo de colabo-
ração premiada e nem poderão 
acessar qualquer prédio público 
relacionado à administração do 
Município de Extremoz.

O MP Eleitoral obteve ainda 
a imediata suspensão de todos 
os pagamentos da Prefeitura de 
Extremoz (e dos próprios con-
tratos) às empresas investigadas: 
RN Comércio de Medicamentos 
e Material Hospitalar; JM Comér-
cio e Representação Eireli; Saúde 
Doctor; Nacional Medicamentos; 
Artmed Comercial Eireli; e Depó-
sito Geral de Suprimentos Hospi-
talares Ltda. A DH Comércio de 
Medicamentos e Materiais Hos-
pitalares Ltda. também está sob 
investigação, porém não possui 
contratos com o município.

Os mandados de busca e 
apreensão, além das residências 
dos 11 envolvidos e das empre-
sas, tiveram como alvo a sede da 
Prefeitura de Extremoz, a Secre-
taria de Saúde e o Hospital e Ma-
ternidade Presidente Café Filho. 
Dos endereços onde foram cum-
pridos, onze são de Natal, seis de 
Extremoz e dois em Recife (PE).

MESMO AFASTADO, 
JOAZ OLIVEIRA 
SEGUE CANDIDATO 
EM EXTREMOZ
CORRUPÇÃO | Afastado por conta da Operação Vale Tudo, que investiga um suposto esquema de corrupção e fraudes 
em licitações para a compra de medicamentos, prefeito de Extremoz vai continuar na disputa pela reeleição

Público Federal, MP Eleitoral, Recei-
ta Federal e Controladoria Geral da 
União (CGU), que cumpriu manda-
dos de busca e apreensão em 19 en-
dereços de Natal, Extremoz e Recife.

Em um dos endereços alvo da 
operação foram apreendidos 70 mil 
reais, 996 dólares e 2.865 euros. A re-
sidência pertence a um empresário, e 
fica no bairro Tirol, na Zona Leste da 
capital potiguar.

Em outro endereço, desta vez em 
uma empresa de medicamentos loca-
lizada no bairro Alecrim, também na 
Zona Leste de Natal, foram apreendi-
dos R$ 60.380,00.

OUTROS INVESTIGADOS
Sete sócios e administradores de 

empresas envolvidos no esquema 
estão sendo investigados: Luiz Silvé-
rio Sobrinho Júnior, Tônio Fernando 
Silveira Mariz, Maria da Conceição 
Moura Nascimento, Andreia Karla 
Gonçalves de Santana, Ivan Augusto 
Seabra de Melo Sobrinho, Gabriel De-
lanne Marinho e Julierme Barros dos 
Santos.

RISCOS
Os ilícitos sob análise vão dos 

previstos na Lei de Licitações, até 
crimes contra a Administração Públi-
ca, organização criminosa, somados 
à lavagem e ocultação de bens, em 
conexão com crimes eleitorais, de 
acordo com os procuradores eleito-
rais Fernando Rocha, Rodrigo Telles 

e Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes. 
“Os elementos (…) evidenciam 

um audacioso esquema de corrupção 
em curso na Prefeitura Municipal de 
Extremoz”, resume o MP Eleitoral, no 
pedido de afastamento.

O Ministério Público apontou 
o risco de o esquema não só seguir 
ocorrendo, como de vir a gerar novos 
reflexos na atual campanha, em que 
Joaz Oliveira é candidato à reeleição 
para a prefeitura. 

“A ausência de qualquer tipo de 
responsabilização pelos fatos preté-
ritos constitui um verdadeiro convite 
a que se utilize novamente dos mes-
mos expedientes criminosos”, alerta 
o Ministério Público Eleitoral.

CAMPANHA
As investigações começaram 

após a prestação de contas de Elaine 
Neves ter sido desaprovada, devido a 
diversas irregularidades que indica-
vam a ocorrência de captação e gas-
tos ilícitos de recursos. 

Constatou-se que no início de no-
vembro de 2018, já depois da votação, 
servidores públicos do município – 
principalmente ocupantes de cargos 
em comissão - foram constrangidos 
por superiores a realizar depósitos na 
conta de campanha de Elaine Neves.

Ao todo, 14 servidores promo-
veram um total de 38 depósitos em 
espécie, totalizando R$ 87 mil (25% 
do valor arrecadado pela candidata 
na campanha, em que se tornou su-
plente). 

Esse simples fato já representa 
uma irregularidade, uma vez que a 
legislação determina que doações 
acima de R$ 1.064 devem ser feitas, 
obrigatoriamente, por meio de trans-
ferência eletrônica.

Servidores comissionados con-
firmaram, em depoimento ao Minis-
tério Público do Estado, que promo-
veram as doações para a campanha 
da “primeira-dama” a pedido de ocu-
pantes de cargos do alto escalão do 
município e sob a promessa de que 
teriam o dinheiro de volta, o que de 
fato ocorreu, indicando se tratar de 
mera manobra pra tentar justificar a 
propina utilizada na campanha.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

FRAUDES
FORAM INICIADAS
AINDA EM 2017

Em nota, a Prefeitura de Extremoz disse 
que entregou toda a documentação 
solicitada pela Justiça, e que “está 

colaborando com as investigações e está 
à disposição da Justiça”.

NOTA DA PREFEITURA DE EXTREMOZ

LONGE DO CARGO  Justiça Eleitoral 
proibiu que Joaz Oliveira se aproxime da 
sede da Prefeitura de Extremoz
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Os lutos individuais e 
coletivos vão para além da 
pandemia. Essas pessoas 
vão retomar suas vidas com 
um vazio significativo, após 
muitas perdas, e a falta de 
pessoas que partiram”

“
JULITA SENA
PSICOLÓGA

CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ANTONIO CARLOS DE MORAIS , CPF:004.592.108-31, torna público que recebeu do IDEMA – Instituto 
de Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte,   CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA , com prazo de 06 (seis)anos a partir da data de emissão  para PROJETO DE 
CARCINICULTURA com área produtiva de 9,52ha na FAZENDA SANTA ALICE,  zona rural de SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE,  Rio Grande do Norte.

ANTONIO CARLOS DE MORAIS 
ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E PERFURACAO LTDA, 15.031.293/0001-41, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação, para transporte de resíduos, localizado na AV Industrial Dehuel Vieira Diniz, s/n, Santa Júlia, Município 
de Mossoró/RN.

Sebastião Filgueira do Couto 
Representante

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

RAIMUNDO ROBERTO DE ABRANTES CPF: 323.824.214-87, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Autorização Especial nº 2020-
151503/TEC/AE-0051, localizado no Sitio Oitizeiro, Bairro Augusto Severo, Município de Macaíba-RN, para atividade 
de terraplenagem para aterro.

RAIMUNDO ROBERTO DE ABRANTES 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás Ltda, inscrito no CNPJ: 24.206.617/0036-56, torna público, conforme a resolução CONAMA 
N° 237/97, que requereu à SEMURB em 29/10/2020, através do processo administrativo N° 058987/2012-13, 
a Renovação de Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Posto de Combustível com área 
construída de 1.456,40m² em um terreno de 3.000,55m² situado na Avenida Airton Senna, N°3871, Bairro Ponta 
Negra – Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

DIA DE FINADOS | Com as mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, familiares e amigos das vítimas da 
doença tendem a enfrentar um processo de luto solitário, podendo acarretar sofrimento emocional e psíquico

Ampliação do luto, apareci-
mento ou agravamento do 
sofrimento psíquico. Esses 

são alguns dos resultados que serão 
refletidos no dia 2 de novembro, Dia 
de Finados que acontece em meio à 
pandemia da Covid-19. Com as mor-
tes causadas pelo vírus no Brasil, fa-
miliares e amigos das mais de 159 mil 
vítimas da doença tendem a enfrentar 
um processo de luto solitário, poden-
do acarretar em sofrimento emocional 
e psíquico, além dos já vivenciados, 
de acordo com o Conselho Regional 
de Psicologia do Rio Grande do Norte 
(CRP-RN).

Os enlutados ficam suscetíveis 
a reações físicas e emocionais como 
sensibilidade, agitação psicomotora, 
tristeza, saudades, desespero, raiva, 
sentimento de culpa pela exposição 
ao contágio e revolta com a realidade. 
Transtornos psicológicos como o es-
tresse pós-traumático, a depressão e 
o pânico podem surgir neste processo 
de enlutamento, onde a sensação de 
vazio pode rebaixar o humor e a expec-
tativa de melhora.

Segundo o CRP-RN, a pandemia 
trouxe uma série de mudanças em 
rituais como sepultamentos, velórios 
e cerimônias religiosas, consideradas 
importantes na expressão cultural do 
luto – o que gerou um processo de lu-
to coletivo diante às inúmeras perdas 
afetivas, sociais e econômicas. 

“Perdemos o direito de se despedir, 
de velar, sepultar. Os lutos individuais 

e coletivos vão para além da pande-
mia. Temos algo que foi experienciado. 
Essas pessoas vão retomar suas vidas 
com um vazio significativo, após mui-
tas perdas, e a falta de pessoas que par-
tiram”, afirmou psicóloga Julita Sena.

A vivência do luto na pandemia 
piorou um cenário já complexo, ainda 
mais no caso de pessoas com proble-
mas anteriores, que são agravados 
pelo atual contexto. 

Além disso, há o chamado “luto 
complicado” que afeta o enlutado me-
nos resiliente, com baixo apoio social 
e financeiro, gerando dificuldades na 
aceitação e superação do luto por mais 
tempo.

Para a psicóloga Julita Sena, a rede 

de apoio (composta por amigos e pa-
rentes), é fundamental para ajudar o 
enlutado a superar o momento de dor. 
Nesse sentido, o uso de tecnologias 
pode ser uma alternativa. “São dispo-
sitivos que possibilitam estar junto, 
estar presente, mesmo que diante de 
uma tela. Esse formato de expressão 
de afeto não implica em uma ausência 
total, possibilitando estar presente 
com aquilo que a gente dispõe”, disse.

A profissional ressalta a importân-
cia do acompanhamento psicológico 
para o tratamento psíquico. “É de su-
ma importância o acompanhamento 
psicológico especializado, pois requer 
um cuidado, uma atenção e uma pers-
pectiva de prevenção para a reorgani-
zação psíquica e social”, sublinhou a 
psicóloga.

ONDE BUSCAR AJUDA?
Com a retomada da dinâmica 

social, o atendimento no formato pre-
sencial está sendo feito por parte da 
categoria de psicólogos. O atendimen-
to no formato online continua sendo 
uma alternativa. As pessoas que estão 
afetadas pelo luto ou por outras condi-
ções podem procurar auxílio através 
do Sistema Único de Saúde (SUS): nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
nos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e nas Unidades de Pronto-A-
tendimento (UPAS), e ainda em casos 
de urgência devem acionar o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU).

Transtornos psicológicos como o estresse pós-traumático, a depressão e o pânico podem surgir no processo de enlutamento, dizem especialistas

Vivência do luto na 
pandemia aumenta 
sofrimento psíquico

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 030/2020, realizada em 
05/10/2020, a saber: Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para 
ampliação das ações de prevenção e combate ao Corona Vírus (COVID-19), nas 
Intuições Públicas Municipais.
Empresa: APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- CNPJ: 
09.037.491/0001-10, saiu vencedora nos itens: 2, 3; totalizando o valor de R$ 11.833,35 
(onze mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).
Empresa: J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA- CNPJ: 17.918.110/0001-
30, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 30 de outubro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro 

 
 

 
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL para atuar em NATAL/RN. 
  

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  Nº 803/20 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de 
inscrições,  que será de 29/10 a 05/11/2020. 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e 
entrevista.  

Republicação do anuncio veiculado na edição 933 do dia 30.10.2020, devido a um erro ocorrido no 
periodo de inscriçoes 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES 

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. 062/2020, com 
o objetivo de CONFECÇÃO DE PLACAS METÁLICAS REFLETIVAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 17/11/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 30/10/2020.

Francisco de Assis da Silva.
Pregoeiro/PMM.



O prédio da antiga Faculdade 
de direito da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 

(UFRN), um imóvel histórico localiza-
do no bairro da Ribeira, na Zona Leste 
de Natal, foi ocupado na madrugada 
desta sexta-feira 30 por um grupo de 60 
famílias que integram o Movimento de 
Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB).

Segundo o grupo, que publicou nas 
redes sociais imagens do ato, o local foi 
escolhido por estar abandonado e sem 
função social.

A ocupação foi batizada com o no-
me de Emmanuel Bezerra dos Santos, 
estudante potiguar morto durante o 
regime militar. “Emmanuel Bezerra 
segue vivo nas nossas lutas e por isso 
homenageamos ele!”, publicou o MLB, 
na postagem sobre a ocupação.

O prédio da antiga faculdade de 
direito ainda pertence à UFRN. Hoje, 
o imóvel apresenta estrutura compro-
metida. 

O local é tombado como patrimô-
nio histórico pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan).

Em 2018, a UFRN informou que 
havia um recurso de R$ 2,6 milhões 
assegurado para um projeto de revi-
talização do prédio. O dinheiro seria 
utilizado para restaurar as instalações 

do equipamento, transformando-o em 
um museu para a Universidade. 

Em nota oficial, a UFRN informou 
que o prédio está em processo de res-
tauração e que mantém o serviço de 
vigilância no local. "Dessa forma, ao 
tomar conhecimento da ocupação na 
manhã desta sexta-feira, 30 de outubro, 
a UFRN está avaliando os encaminha-
mentos adequados, preocupada com o 
caráter histórico do prédio e os riscos 
que o imóvel oferece aos ocupantes", 
informou a instituição.
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REPRODUÇÃO

Prédio na Ribeira é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Prédio da antiga faculdade de direito 
da UFRN é ocupado por 60 famílias

ABANDONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

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. 064/2020, com 
o objetivo de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE 
ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, 
INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EM SOFTWARE PRÓPRIO (GERENCIADOR ELETRÔNICO DE 
DOCUMENTOS GED), INCLUINDO SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO EM GERAL DA PREFEITURA, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 16/11/2020 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, 30/10/2020.

Francisco de Assis da Silva. 
Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2020, com o objetivo de CONTRATAR 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA MARÍLIA FERREIRA DA ROCHA E RUA BOM JARDIM NO MUNICÍPIO 
DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 20/11/2020, às 09h30min. Devido a pandemia a CPL só receberá 
os envelopes e posteriormente fará o julgamento. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. 

Macaíba/RN, 30/10/2020.

CPL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020, com o objetivo de CONTRATAR 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/
RN. A sessão pública dar-se-á no dia 23/11/2020, às 09h30min. Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes 
e posteriormente fará o julgamento. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes. 

Macaíba/RN, 30/10/2020.

CPL/PMM.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O comércio terá mudanças no 
funcionamento nesta segunda-
-feira 2, Dia de Finados, em toda 

a Natal. As áreas comerciais do Centro 
e do Alecrim ficam fechadas, mas os 
shoppings centers terão horário dife-
renciado.  Os supermercados abre das 
7h às 22h. Os bancos ficarão fechados.

Nos cemitérios públicos de Na-
tal, por conta das medidas sanitárias 
impostas pela pandemia do novo 
coronavírus, as tradicionais celebra-
ções religiosas nos cemitérios não vão 
acontecer, assim como também foi 
proibida a venda de artigos religiosos 
no entorno desses locais.

Os oito cemitérios públicos vão 
ficar abertos das 7h às 17h, sem pausa 
no horário de almoço.

Dia de Finados: saiba o que abre
e fecha em Natal durante o feriado
HORÁRIO | Comércio terá 
mudanças no funcionamento 
no Dia de Finados. As áreas 
comerciais do Centro e do 
Alecrim ficam fechadas; 
cemitérios públicos abrem para 
visitação das 7h às 17h

Bairros comerciais do Centro e do Alecrim ficam fechados durante o feriado do Dia de Finados

O QUE ABRE

Comércio de rua

Alecrim: Lojas fechadas;
Centro da cidade: Lojas fechadas;
Zona Norte: Lojas fechadas;

Grandes magazines como Riachuelo, C&A 
e Rio Center, vão abrir das 9 horas às 15 
horas;

Shoppings

Natal Shopping
Domingo e Segunda (feriado): 11h às 21h;
Alimentação e Lazer: 14h às 20h;
Lojas e quiosques: 14h às 20h;

Midway Mall
Alimentação e Lazer: 12h às 22h;
Lojas de Departamento: 12h às 22h;

Praia Shopping
Alimentação e Lazer: A partir das 11h;
Lojas e Quiosques: 15h às 21h;

Shopping Cidade Jardim
Alimentação: A partir das 11h;
Lojas e Quiosques: 14h às 20h;

Shopping Via Direta

A UFRN está preocupada 
com o caráter histórico do 
prédio e os riscos que o 
imóvel oferece aos ocupantes"
“

REITORIA DA UFRN
EM NOTA OFICIAL

Lojas, Box´s e Quiosques: 14 às 20h;
Praça de Alimentação: 12 às 21h;

Partage Norte Shopping Natal
Alimentação e Lazer: 10h às 22h;
Lojas e Quiosques: 15h às 21h, com 
abertura facultativa, a partir das 12h;
Supermercado: Carrefour abrirá das 7h 
às 21h;
Academia: Smart Fit abrirá das 9h às 15h;
Cosern: Fechada;
Cinema: Conforme sessões;
Lotérica: Fechada;

Shopping 10
Totalmente fechado;

Supermercados

Funcionam das 07 às 22hs
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FAMÍLIA PROCURA 
GAROTO DE 8 ANOS QUE 
DESAPARECEU HÁ UMA
SEMANA EM NATAL

Lição básica: “há” indica 
tempo decorrido, sempre se 
refere ao passado. Por isso, 
repele o termo “atrás”. Já “a”, 
quando é preposição, indica 
futuro (Daqui a 15 dias, teremos 
eleições).

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

BOLSONARO AFIRMA QUE DEVE REEDITAR 
“SEMANA QUE VEM” DECRETO

Muitas locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo 
quando se deseja eliminar o indesejado “que”, considerado um mal por 
jovens redatores: semana que vem (semana vindoura). É preciso ob-
servar se a mudança tornará o texto mais claro. A clareza tem sempre 
preferência. 

PADRE FÁBIO DE MELO DEFENDE 
UNIÃO CIVIL GAY: “NÃO CABE A 
MIM IMPOR REGRAS RELIGIOSAS”

O padre Fábio de Melo defendeu a união civil entre casais homossexuais. A 
declaração foi feita ao ser questionado sobre a posição do Papa Francisco, que 
recentemente também defendeu que homossexuais precisam ser protegidos 
por leis de união civil. “Em 2013, eu dei uma entrevista e fui execrado pela ala 
mais conservadora da Igreja Católica. A união entre duas pessoas do mesmo 
sexo não é uma questão religiosa, é uma questão civil. É um direito. Sempre 
considerei uma injustiça e não cabe a mim julgar, não cabe a mim impor regras 
religiosas ao outro. A questão é do Estado”, disse Fábio de Mello.

Depois de seis anos afastada 
das polêmicas que circulavam a sua 
vida antes de se tornar evangélica, 
Andressa Urch fez um longo 
desabafo em suas redes sociais. 
No texto, ela diz ser portadora da 
Síndrome de Boderline, diz que 
passou a ser atacada por outros 
membros da congregação que 
frequentava. “Estou passando por 
um momento muito delicado, por 
orientação médica preciso me 
acalmar. Está sendo tudo muito 
difícil pra mim. Preciso voltar ao 
meu tratamento”, disse.

AFASTADA DA IGREJA, 
ANDRESSA URACH DIZ QUE 
ESTÁ SENDO MEDICADA

COM ELEIÇÃO NOS EUA E
2ª ONDA DE COVID-19, 
MERCADOS INTERNACIONAIS
TÊM DIA DE QUEDA

O Acordo Ortográ� co, ao 
contrário do que muita gente pensa, 
não eliminou o acento diferencial de 
“tem” (3ª pessoa do singular –ele/ela) 
e “têm” (3ª pessoa do plural –eles/
elas). Só perderam o acento as formas 
verbais que dobram o “e”: veem, leem, 
deem, creem.

BOLSONARO PEDE DESCULPAS 
POR FALA PRECONCEITUOSA 
APÓS TOMAR GUARANÁ NO 
MARANHÃO

A palavra “guaraná” é uma 
daquelas que, vez por outra, 
faz alguém vacilar no gênero. 
Trata-se de palavra masculina, 
assim como  “tomate”: o guaraná, 
o tomate. 

“Alface” e “aguardente” são 
femininas.

PADRE FÁBIO DE MELO DEFENDE 
UNIÃO CIVIL GAY: “NÃO CABE A 
MIM IMPOR REGRAS RELIGIOSAS”

O padre Fábio de Melo defendeu a união civil entre casais homossexuais. A 
declaração foi feita ao ser questionado sobre a posição do Papa Francisco, que 
recentemente também defendeu que homossexuais precisam ser protegidos 
por leis de união civil. “Em 2013, eu dei uma entrevista e fui execrado pela ala 
mais conservadora da Igreja Católica. A união entre duas pessoas do mesmo 
sexo não é uma questão religiosa, é uma questão civil. É um direito. Sempre 
considerei uma injustiça e não cabe a mim julgar, não cabe a mim impor regras 

Depois de seis anos afastada 
das polêmicas que circulavam a sua 
vida antes de se tornar evangélica, 
Andressa Urch fez um longo 
desabafo em suas redes sociais. 
No texto, ela diz ser portadora da 
Síndrome de Boderline, diz que 
passou a ser atacada por outros 
membros da congregação que 
frequentava. “Estou passando por 
um momento muito delicado, por 
orientação médica preciso me 
acalmar. Está sendo tudo muito 
difícil pra mim. Preciso voltar ao 

AFASTADA DA IGREJA, 
ANDRESSA URACH DIZ QUE 
ESTÁ SENDO MEDICADA

Depois de seis anos afastada 
das polêmicas que circulavam a sua 
vida antes de se tornar evangélica, 
Andressa Urch fez um longo 
desabafo em suas redes sociais. 
No texto, ela diz ser portadora da 
Síndrome de Boderline, diz que 
passou a ser atacada por outros 
membros da congregação que 
frequentava. “Estou passando por 
um momento muito delicado, por 
orientação médica preciso me 
acalmar. Está sendo tudo muito 
difícil pra mim. Preciso voltar ao 
meu tratamento”, disse.

AFASTADA DA IGREJA, 
ANDRESSA URACH DIZ QUE 
ESTÁ SENDO MEDICADA

“THE VOICE +”: LUDMILLA É ANUNCIADA
COMO JURADA DA COMPETIÇÃO

A cantora Ludmilla foi anunciada como a quarta 
jurada do programa � e Voice +, versão da compe-

tição exclusiva para maiores de 60 anos.
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MÚSICA  | Cantora natalense Nanda Lynn, de 26 anos,
foi escolhida para integrar o time de Iza na competição
musical da TV Globo. Ao Agora RN, ela contou que
está realizando um sonho  

O POP DE 
NANDA LYNN 
NO THE VOICE  

NATHALLYA MACEDO  

A cantora Nanda Lynn é a 
segunda representante 
natalense no � e 

Voice Brasil, competição 
musical da TV Globo. A 
jovem de 26 anos participou 
do programa na noite desta 
quinta-feira 29 e foi escolhida 
para integrar o time de Iza, 
assim como Filipe Toca, que 
foi selecionado na semana 
passada.   

Na audição às cegas, 
Nanda cantou “Meu Talismã”, 
música de Iza. “Eu adorei a 
sua versão. Sua voz é linda, 
seu timbre é lindo, e tenho 
certeza que vamos arrasar”, 
disse a técnica. A natalense 
contou ao Agora RN que está 
realizando um sonho. “Está 
sendo surreal receber as 
mensagens de carinho e as 
boas energias. Eu realmente 
vivo respirando música e 
essa é uma oportunidade 
incrível”, a� rmou.   

Nanda é apaixonada por 
arte desde criança e começou 
a cantar pro� ssionalmente 
aos 16 anos, tendo 
participado de várias 

bandas e eventos locais. Ela 
é graduada em música pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e, 
em 2015, decidiu apostar em 
uma carreira solo seguindo 
as in� uências do pop. A 
cantora, inclusive, já abriu 
dois shows para Anitta.   

A artista natalense falou 
sobre a expectativa para o 
futuro. Con� ra:   

AGORA RN – O programa 
vai trazer uma experiência 
nova. O que você espera da 
participação? 

NANDA LYNN – Estou 
fazendo 10 anos de carreira 
com um presente desse. 
Adorei o feedback dos outros 
técnicos, mas Iza é uma 
referência para mim, é um 
exemplo no mercado pop. 
Fiquei muito feliz por ela 
ter virado, foi emocionante. 
Acredito que ela tem muito 
para me ensinar dentro 
desse universo. Vou cantar a 
minha verdade, de coração.  

AGORA RN – O cantor 
natalense Filipe Toca 
também está no time de Iza, 
representando Natal ao seu 
lado. Vocês já se conheciam? 

NANDA LYNN – O Filipe 
é um amor. Eu conhecia 
o trabalho dele, mas nos 
encontramos pela primeira 
vez por causa do � e Voice. 
Já estamos muito próximos, 
ele tem uma energia 
maravilhosa e uma voz linda. 
Tenho um carinho imenso 
por ele e tenho certeza que 
fará muito sucesso.  

AGORA RN – Você considera 
uma responsabilidade 
representar Natal na TV 
nacional?  

NANDA LYNN – Tenho 
muito orgulho de ser 
nordestina de Natal. Penso 
em representar a minha 
terra em tudo que faço. 
Quero que as pessoas daqui 
saibam que nós temos a 
capacidade de estar no 
mercado nacional. Temos 
artistas incríveis, o que falta 
mesmo é o reconhecimento e 
o apoio. Apoio esse que estou 
recebendo agora e estou 
adorando. Espero que meus 
conterrâneos se sintam 
representados porque sei 
que nosso cenário artístico 
só cresce. 

QR CODE
Acesse, siga para o 
Globoplay e assista 
à apresentação de 

Nanda Lynn
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daniela.freirecosta@yahoo.com.br

BATALHA 
Além dos elogios do chefe-

presidente Jair Bolsonaro, na quinta-
feira 29, o ministro potiguar do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, ganhou em mais um ponto 
no capítulo mais recente da guerra com 
o ministro da Economia, Paulo Guedes. 

GANHA 
No � m do dia, a imprensa 

descobriu que o estudo para “ministro 
gastador” que Paulo Guedes disse que 
estava sendo bancado pela Febraban 
e com Marinho fazendo lobby, na 
verdade, não propõe estourar gasto e 
segue política liberal. 

SOBRE 
Segundo apurou o portal 

UOL, o estudo será feito pelo Pnud 
(Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento), a partir de um 
acordo de cooperação técnica com 
o Ministério do Desenvolvimento 
Regional. E a ideia é criar um plano 
de recuperação econômica após a 
pandemia do coronavírus.  

MUDANÇA DE MIRA 
E aí uma sucessão de manchetes 

negativas relativas ao ministro 
da Economia começaram a ser 
publicadas, entrando pela sexta-feira. 
Ao contrário do que aconteceu há 
algumas semanas, quando Marinho 
é quem foi mirado pelas críticas da 
mídia nacional. Inclusive, tendo visto 
pela imprensa que Bolsonaro tinha 
“mais de 20” substitutos para o cargo 
ocupado pelo potiguar. 

NOVO APELIDO 
Ontem, o colunista do UOL 

Josias de Souza chegou a dizer que é 
preciso atualizar o apelido de Paulo 
Guedes. De Posto Ipiranga para “trator 
desgovernado”. Ressaltando que no 
episódio de quinta, de uma tacada 
só, o ministro da economia comprou 
briga com os bancos e reativou uma 
desavença com o ministro do RN.  

SERÁ? 
Será que o jogo virou a favor de 

Rogério Marinho? Há quem não 
acredite nisso, tendo em vista as 
ações e declarações contraditórias 
e inconstantes do presidente, 
sobre qualquer tipo de pauta. 
Embora a atuação do ministro do 
Desenvolvimento Regional esteja 
agradando muito Bolsonaro, que 
tem “desbravado” com ele o Nordeste 
mirando o extermínio do PT, como 
disse, pode-se esperar qualquer coisa 
do chefe supremo. 

SINAL 
Um informante da coluna circulou 

pelo Hotel Escola Barreira Roxa, aqui 
em Natal, esses dias e identi� cou 
um postulante a cargo do Judicário, 
que estava numa lista e vai voltar à 
eleição, conversando muito à vontade 
com emissores do presidente Jair 
Bolsonaro. O clima era de terreno 
preparado... 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>A CoronaVac será quatro 

vezes mais cara que vacina da 
gripe. Segundo levantamento 
feito pela revista Veja, a vacina 
contra Covid-19 irá custar cerca 
de 60 reais a dose, enquanto a de 
influenza custa 15 reais.  

>>Análise da Folha de 
S.Paulo: “Repique da Covid em 
estados-chave mina chances de 

covid-19, o Brasil continua estável 
na primeira, sem previsão de 
queda ou aumento significativo 
do número de casos a curto 
prazo. O caso do Brasil é único no 
mundo e intriga infectologistas, 
epidemiologistas e estatísticos. 
Segundo os especialistas, o País 
ainda está longe de debelar a 
primeira onda. 

reeleição de Trump”. Segundo o 
jornal, a tendência nesses locais 
tem sido de aumento discreto, 
mas constante, das intenções de 
voto em Joe Biden. 

>>Do UOL: Enquanto a 
Europa volta a se fechar para 
conter a segunda onda da 

Assim como tem feito com candidatos e 
candidatas a prefeituras de capitais do 

Nordeste, o ex-presidente Lula gravou para 
a propaganda eleitoral do senador Jean Paul 
Prates. A participação do líder petistacontou 

com a presença da deputada federal
Natália Bonavides

Deputados Benes Leocádio, João Maia, 
Ezequiel Ferreira, Walter Alves e Tomba Farias 
ao lado do ministro conterrâneo Rogério 
Marinho, durante encontro para tratar da 
Restruturaç ã o dos Fundos de Desenvolvimento 
e Seguranç a Hí drica para o RN 

Protegida contra o coronavírus 
em sessão presencial na Assembleia 

Legislativa, a deputada Eudiane Macedo 
também não esquece de se manter hidratada

MUSEU INDÍGENA 
O governo Fátima Bezerra garantiu 

anteontem apoio à criação do primeiro 
museu indígena do RN. Em reunião 
realizada com lideranças indígenas 
do estado, a governadora atendeu à 
solicitação da cacique Lúcia Paiacu 
Tabajara e o� cializou o apoio à criação 
do Museu do Índio Luíza Cantofa, em 
Apodi. 

INICIATIVA LOUVÁVEL 
A gestão estadual realizará a 

doação de um prédio, de propriedade 
do governo, localizado às margens da 
Lagoa do Apodi, onde funcionará o 
museu e a sede da Associação Indígena 
Centro Histórico Cultural Tapuias 
Paiacus. 

 PLENA RECUPERAÇÃO 
Falando em governo, o secretário 

de Planejamento, Aldemir Freire, 
considerou “excelente” a notícia 
de que no mês de setembro foram 
gerados no Rio Grande do Norte 4.462 
mil empregos com carteira assinada. 
“De junho a setembro o número de 
empregos formais gerados no Estado 
foi de 13.324 mil. Estamos em plena 
recuperação”, garantiu o auxiliar. 

PERGUNTA 
Da revista Isto É Dinheiro: “Não dá 

mais para descartar a hipótese, cada 
vez mais concreta, de um novo governo 
nos EUA com o qual a bajulação 
bolsonarista não terá vez. A decisão sai 
em dias e Joe Biden está com maiores 
chances de assumir a Casa Branca, 
com larga vantagem nas pesquisas e 
um plano completamente diferente 
daquele praticado pelo atual titular. O 
que será do Brasil nesse contexto?”. 

DADOS ECONÔMICOS 
Dados do IBGE divulgados ontem: 

Os preços da indústria subiram 2,37% 
em setembro. A maior variação foi na 
atividade de alimentos (5,28%). No 
ano, a in� ação da indústria atingiu o 
acumulado de 13,46%”. 

PÉSSIMO CENÁRIO 
O IBGE também divulgou dados 

de desocupação. E as notícias não são 
boas: “A taxa de desemprego chegou 
a 14,4% no trimestre terminado em 
agosto. É a maior taxa registrada na 
PNADcontínua, iniciada em 2012”, 
diz o instituto, que concluiu que o 
número de pessoas ocupadas no país 
foi o menor já registrado na série: 81,7 
milhões. 

OUTRO TOM 
Bem diferente do que disse o 

presidente Jair Bolsonaro, o vice-
presidente Hamilton Mourão a� rmou, 
em entrevista à revista Veja publicada 
nesta sexta-feira, 30, que “é lógico que o 
governo federal vai comprar doses do 
imunizante” Coronavac, desenvolvida 
pela farmacêutica chinesa Sinovac em 
parceria com o Instituto Butantan. “Já 
colocamos os recursos no Butantan 
para produzir essa vacina. O governo 
não vai fugir disso aí”, a� rmou. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Equilibrar as fi nanças será seu maior desafi o neste 
sábado. Lua e Urano formam conjunção na sua Casa 2 e 
os dois foram oposição com o Sol na Casa 8. Isso signifi ca 
que você pode ter algumas oportunidades e ganhar 
dinheiro, mas também pode ser surpreendidx.

Eita! Mudanças e imprevistos podem agitar o seu dia. 
Mesmo que isso cause alguma insegurança, você não 
deve resistir às novidades. Experimente fazer como a 
água: contornar as pedras e se ajustar às novas regras. 
Quanto mais fl exível, mais rapidamente conseguirá .

A Lua e Urano em Touro acentuam toda a determinação 
do seu signo e indicam que você vai lutar com unhas e 
dentes pelos seus objetivos. Mas Urano está retrógrado 
e avisa que, ao enfrentar alguns obstáculos, você deve 
controlar a sua rebeldia e teimosia.

Procure somar forças com os colegas para concluir logo 
as tarefas, cumprir as metas e alcançar seus objetivos. O 
Sol em Escorpião garante doses extras de energia, força 
e determinação para você correr atrás das suas metas 
mais ambiciosas.

Lua e Urano infernizam o seu astral e você pode 
começar o dia com um pouco de desânimo e muitas 
preocupações. Mas o Sol vai se opor a estes astros, 
trazendo doses extras de vitalidade e disposição para 
você.

Quem vai trabalhar pode contar com um dia bem 
agitado. Lua e Urano na Casa 6 indicam imprevistos, 
mudanças e novidades. Você vai ter que arregaçar as 
mangas e driblar obstáculos para dar conta das tarefas 
sem atrasos e problemas.

Seu trabalho vai fl uir melhor se puder agir por conta, sem 
depender dos outros. Ainda que a Lua estimule as parcerias, 
Urano retrógrado pode deixar você impaciente e difi cultar 
um pouco os relacionamentos. Você pode até trabalhar em 
equipe, desde que as tarefas sejam divididas.

O Sol na Casa 11 fará você olhar mais para o futuro 
e pode ajudar você a encontrar importantes aliados 
para os seus projetos. No trabalho, procure se aliar aos 
colegas para cumprir as metas em comum. Conte com o 
apoio dos amigos para o que precisar.

Lua e Urano estão fechados na parceria na sua Casa 10 
e indicam um dia bem produtivo no trabalho. Você está 
confi ante e não medirá esforços para se destacar no que 
faz. Deve até ter cuidado para não exigir que os colegas 
acompanhem o seu ritmo.

Lua e Urano em conjunção na sua Casa 4 pode trazer 
alguns imprevistos para você no lar ou no convívio com a 
família. Fique de olho para possíveis vazamentos, oscilações 
de energia elétrica ou outros problemas estruturais que 
possam exigir reparos urgentes em casa.

O astral é favorável para quem precisa viajar, mas é 
importante você fi car de olho nas orientações de saúde 
e manter o distanciamento social. Por mais que tenha 
saudade de quem está longe, não é um bom momento 
para fazer ou receber visitas.

Simpatia e boa lábia vão facilitar seu trabalho e o convívio 
com todos ao seu redor. No emprego, use a criatividade 
para agradar a clientela e vender o seu peixe, ou para 
dialogar com os chefes, dar boas ideias e negociar 
melhorias. Mas cuidado!

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)

Band funciona há anos sem direção artística
Desde a saída de Patrício 

Diaz, isso há quase um ano e 
que apenas por poucos meses 
ocupou esse cargo, a Band não 
tem ninguém à frente do seu 
departamento artístico.

Antes dele, de fato e direito, só 
Diego Guebel, mas que também 
deixou a emissora há mais de três 
anos.

Contratado recentemente, 
Zeca Camargo foi designado para 
a direção executiva de produção 
e também desenvolvimento de 

novos produtos.
Na prática, veri� ca-se, um 

preço muito alto é pago pelas 
tantas decisões erradas que são 
tomadas, muitas por parte de 
outros executivos que não têm o 
menor talento ou sensibilidade 
para as funções.

Olha no que deu o 
lançamento precipitado do 
“Melhor Agora”, da Mariana 
Godoy. Estreou em setembro e já 
entrou em contagem regressiva.

Ou o que foi feito do 

“MasterChef ”. Descaracterizado 
e sem qualquer repercussão, 
poderá perder, em breve, algumas 
das suas peças principais. Há, 
por exemplo, uma aposta muito 
forte na saída de Paola Carosella, 
diante dos tantos convites para 
apresentar um programa solo.

De� nir alguém, 
su� cientemente capacitado para 
o seu artístico, no caso da Band 
é uma “decisão para ontem”. Os 
prejuízos, comprovados, só se 
acumulam no dia a dia. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O BandNews TV acertou 

uma parceria com o The New 
York Times para divulgação 
de pesquisas de boca de urna, 
terça-feira, dia de eleição nos 

EUA...A partir das dez da noite.
Claudia Raia, Miguel Falabella, 
Marisa Orth e José Possi Neto são 

os jurados do “Talentos”, neste 
sábado, 22h15, na Cultura...A 

apresentação é de Jarbas Homem 
de Mello.Alguns setores dos 

canais BandSports e Terra Viva, 
entre outros da Newco, empresa de 
Johnny Saad, já estão funcionando 
das novas instalações...Acredita-

se que até o fi nal do ano será 
completada toda a mudança para 
a rua Tabapuã, em SP.A Globo 

deu um tempo e só um pouco 
mais à frente vai bater o martelo 
se “Pantanal” será produzida em 
2021...Não tem como decidir 
isso agora, diante da pandemia 
e queimadas...Recomenda o 
bom juízo esperar, acompanhar 
os acontecimentos e decidir com 
segurança no momento oportuno.

MAS TEM PIOR
Se há muitos anos a Band não 

tem ninguém cuidando do seu 
artístico, a situação da Rede TV! é 
ainda mais complicada.

Opera sem diretor artístico e nem 
de programação. Isso explica.

 LABORATÓRIO
Viviane Araújo vai fazer uma 

preparação especial para o papel 
de delegada, que tem problemas 
com drogas, em uma das próximas 
temporadas de “A Divisão”, produção 
do Globoplay.

As gravações devem começar 
ainda em janeiro.

PREPARANDO A VOLTA
Se tudo correr como se espera, 

Carlos Nascimento deve reassumir a 
apresentação do “SBT Brasil” no dia 
1º de dezembro.

Está tudo combinado para isso. 
Nascimento encontra-se  afastado 
desde abril.

BANCADA

GAL OPPIDO

GRAVANDO Esther Góes 
(foto) retomou seus trabalhos nas 
gravações de “Gênesis”, nova 
produção bíblica da Record. Na 
narrativa da história de Abraão (Zé 
Carlos Machado), ela surgirá na 
segunda fase da personagem Nadi, 
uma das esposas  de Terá (Julio 
Braga), pai de Abraão.
A primeira fase será interpretada por 
Camila Rodrigues.

Após o término do contrato de 
Rachel Sheherazade, Márcia Dantas 
ocupou o seu lugar no “SBT Brasil” e 
assumiu a condição de titular.

Mas diante da saída também de 
Carol Aguaidas, que resolveu voltar 

NÃO TEM NADA
O SBT deve realizar novas 

demissões neste começo de 
novembro. A informação é que, para 
o seu � nanceiro fechar a conta, será 
necessário demitir mais 300 pessoas.

Por outro lado, convém esclarecer 
que não tem nada desenhado para 
a programação de 2021. Na melhor 
das hipóteses, deve continuar sendo 
a mesma. para o Rio Grande do Sul, 
passou a existir a necessidade de 
contratar outra apresentadora.

NOVO TRABALHO
Letícia Tomazella, a Arlete de 

“As Aventuras de Poliana”, no SBT, 
atendeu convite da Record para o 
elenco de “Gênesis”.

Deve começar a gravar quase que 
imediatamente.
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O América enfrenta o Globo 
FC neste sábado 31, às 15h, 
na Arena das Dunas, com a 

missão de consolidar a classifica-
ção para a próxima fase do Cam-
peonato Brasileiro da Série D. Com 
20 pontos e na liderança do grupo 
A3, os americanos podem garantir 
matematicamente uma vaga para a 
segunda fase com a vitória sobre a 
equipe de Ceará-Mirim. 

O confronto válido pela 10ª ro-
dada da Série D será o quarto em-
bate entre as equipes potiguares 
em 2020. O América venceu todos 
os outros três encontros deste ano, 
sempre pelo placar de 2 a 0 — foram 
dois jogos pelo estadual e um pelo 
primeiro turno da Série D.

Com a vitória, o time americano 

fica com 23 pontos. Caso o confron-
to paraibano entre Campinense 
e Atlético de Cajazeiras fique em-
patado, as duas equipes ficarão 12 
pontos atrás do time potiguar, res-
tando outras quatro partidas para o 
término da fase. 

Para o zagueiro Edimar, uma 
vitória aproximará o time da classi-
ficação à segunda fase do Campeo-
nato Brasileiro. “A gente sabe o que 
tem que fazer. A gente sabe que a 
equipe do Globo é uma equipe que 
se posta muito bem e que a gente 
já enfrentou algumas vezes, então 
o professor Paulinho (Kobayashi) é 
um cara inteligente que vai armar 
a nossa equipe da melhor maneira 
para a gente concretizar a nossa 
classificação para a próxima fase”, 

falou. 
Segundo ele, o atual momento 

é o melhor que o atleta passou no 
alvirrubro. O time vem de seis vitó-
rias consecutivas. Ele avalia que a 
equipe está em uma crescente com 
a forma de jogar do técnico Pauli-
nho Kobayashi. 

“A gente sabia que era questão 
de tempo. Quando o professor Pau-
linho chegou, a gente viveu um je-
jum de vitórias, mas jogando bem. 
Então eu creio que a nossa equipe 
já está com a cara do professor Pau-
linho, do jeito que ele quer, sabendo 
o que a gente precisa ajustar para a 
gente não tomar gol. E a gente está 
nessa crescente de vitórias, então 
eu creio que a gente está no cami-
nho certo”, afirmou.

FUTEBOL  | Com 20 pontos e na liderança do grupo A3, os americanos podem garantir matematicamente uma 
vaga para a segunda fase do torneio nacional neste sábado 31 com a vitória sobre a equipe de Ceará-Mirim

AMÉRICA BUSCA VITÓRIA 
PARA SE CLASSIFICAR
À PRÓXIMA FASE DA
SÉRIE D DO BRASILEIRÃO

TÉCNICO

Prestes a ser oficializa-
do como novo técnico do 
Palmeiras, Abel Ferreira tem 
avançado no processo de saí-
da do PAOK. Nesta sexta-feira, 
no retorno do time à Grécia 
após duelo com o Granada, 
na Espanha, pela Liga Europa, 
ele se despediu do elenco no 
desembarque no aeroporto de 
Salonica.

As imagens divulgadas 
nas redes sociais mostram 
Abel bastante emocionado 
em seu último contato com os 
jogadores, abraçando vários 
deles, na sequência do seu úl-
timo compromisso à frente do 
time, um empate sem gols.

Ainda não há, porém, 
uma definição sobre quando 
ele deixará a Europa para se 
apresentar ao Palmeiras ou 
mesmo uma data para apre-
sentação. Mas apenas deta-
lhes impedem a assinatura do 
contrato, que deverá válido 
até dezembro de 2022.

De saída o PAOK, o trei-
nador português, de 41 anos 
também acumula passagens 
pelo Sporting Braga e pelas 
categorias de base e time B do 
Sporting Lisboa.

No Palmeiras, Abel substi-
tuirá Vanderlei Luxemburgo, 
demitido após uma série ruim 
de resultados no Campeonato 
Brasileiro. Ele será o primei-
ro estrangeiro a comandar o 
time na gestão do presidente 
de Maurício Galiotte, que tam-
bém apostou em Mano Mene-
zes, Luiz Felipe Scolari, Roger 
Machado, Alberto Valentim, 
Cuca e Eduardo Baptista.

Até a sua chegada, o au-
xiliar Andrey Lopes seguirá 
à frente da equipe, que na 
segunda-feira receberá o Atlé-
tico Mineiro, pela 19ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, no 
Allianz Parque.

ABEL FERREIRA SE 
DESPEDE DO PAOK 
ANTES DE ASSUMIR 
O PALMEIRAS 

GETTY IMAGES

CANIDÉ PEREIRA / AMÉRICA

GRUPO A4

O ABC enfrenta o Poti-
guar de Mossoró neste do-
mingo 1º, às 16h, no estádio 
Frasqueirão, em Natal, na 
partida válida pela 10ª roda-
da do Campeonato Brasileiro 
da Série D.

O grupo abecedista re-
tornou aos treinos na última 
quarta-feira 28, e sem perder 
tempo iniciou a preparação 
para o próximo desafio na 
Série D. Líder do Grupo A4, 
o ABC se prepara para outro 
compromisso em seus domí-
nios, dentro do Estádio Fras-
queirão.

Titular da lateral-esquer-
da alvinegra, Dieyson des-
tacou as dificuldades que a 
equipe está encontrando den-
tro de casa, mas disse confiar 
no trabalho e que acertando 
pequenos detalhes tudo entra 
nos trilhos.

“Sabemos da dificuldade 
que está sendo todos os jo-
gos, as equipes estão vindo 
fechadinhas, jogando por 
uma bola, mas cremos no tra-
balho, sabemos que estamos 
fazendo bons jogos, estamos 
lutando, buscando até o final. 
Infelizmente, o gol não está 
saindo. Faltam detalhes para 
acertar. Procurar manter a 
cabeça no lugar, ter frieza, 
trabalhar, para que a gente 
possa buscar os resultados”, 
afirmou. 

Dieyson espero outro jogo 
complicado contra o Potiguar 
contra o Potiguar de Mossoró. 
“Será mais um jogo difícil. Jo-
gando aqui na nossa casa, as 
equipes estão vindo fechadas, 
procurando jogar por uma 
bola. No jogo com mando 
deles, eles jogaram fechados 
e acredito que aqui não será 
diferente. Vamos trabalhar 
para chegar bem e buscar o 
resultado positivo”.

ABC ENFRENTA 
POTIGUAR DE OLHO 
NA MANUTENÇÃO DA 
LIDERANÇA

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C.

A Juventus, de Turim, informou, 
nesta sexta-feira, que Cristiano 
Ronaldo deu negativo para um 

teste de covid-19. O astro português 
ficou afastado em quarentena por 19 
dias e poderá ser relacionado para o jo-
go de domingo, diante do Spezia, pela 
sexta rodada do Campeonato Italiano. 

Com o período de isolamento, 
Cristiano Ronaldo desfalcou a Juven-
tus em quatro jogos, incluindo o con-
fronto diante do Barcelona, pela Liga 
dos Campeões, frustrando os fãs que 
aguardavam com ansiedade o duelo 
com o argentino Lionel Messi, do time 
catalão. Os espanhóis venceram na Itá-

lia por 2 a 0.
De acordo com a televisão portu-

guesa TVI, Cristiano Ronaldo, que per-
maneceu assintomático durante todo 
o período de isolamento em sua casa, 
foi submetido a 19 exames desde que 
foi diagnosticado com a infecção pelo 
novo coronavírus.

Cristiano Ronaldo dá negativo para 
Covid-19 e está liberado para jogar

ITALIANO

Confronto válido deste sábado 30 será o quarto embate entre o América e Globo em 2020; time alvirrubro venceu os três jogos anteriores


