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PANDEMIA. 4 | Em uma semana, o número de novos casos de coronavírus aumentou praticamente seis vezes em Natal. 
Apesar disso, número de pacientes internados em estado grave tem se mantido no mesmo patamar do período de baixa da 

pandemia porque jovens saudáveis têm sido os maiores acometidos pela doença atualmente, explica secretário de Saúde
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O ex-ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sergio Moro, defen-
deu em sua coluna publicada na 

revista Crusoé o � m da reeleição para 
cargos do Executivo. No Twitter, a� r-
mou nesta segunda-feira 23 que a práti-
ca “não funcionou bem” no Brasil, além 
de ser instrumento que “potencializa o 
surgimento de caudilhos, lideranças po-
pulistas ou candidatos a ditadores”.

Na avaliação do ex-ministro, que 
é cotado como um dos postulantes 
à Presidência, na corrida eleitoral de 
2022, a medida se torna necessária 

para a proteção da democracia bra-
sileira. “Durante toda a República, 
convivemos bem sem a reeleição de 
presidentes”, escreveu Moro, em refe-
rência à emenda aprovada em 1997. 
Segundo ele, foi uma consequência de 
“razões muito circunstanciais – permi-
tir a reeleição do presidente Fernando 
Henrique Cardoso”.

O ex-juiz ainda cita que o próprio 
FHC recentemente considerou a apro-
vação da reeleição como um erro. Na 
ocasião, o ex-presidente publicou um 
artigo no jornal O Estado de S. Paulo 

em setembro de 2020 a� rmando que 
foi um “erro” histórico a aprovação da 
emenda constitucional nº 16, que abriu 
a possibilidade de reeleição de quem 
ocupa cargos no Poder Executivo em 
todos os níveis de governo.

“Devo reconhecer que historica-
mente foi um erro: se 4 anos são insu-
� cientes e 6 parecem ser muito tempo, 
em vez de pedir que no 4º ano o elei-
torado dê 1 voto de tipo ‘plebiscitário’, 
seria preferível termos 1 mandato de 
5 anos e ponto � nal”, a� rmou FHC no 
texto opinativo “Reeleição e crises”. Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, cotado para ser candidato a presidente

Moro defende fim da reeleição:
“No Brasil, não funcionou bem”

EX-MINISTRO
VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL
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O prefeito eleito de Mossoró, 
Allyson Bezerra (Solidarie-
dade), disse que a infraes-

trutura e a educação serão priori-
dades da sua gestão, que começa 
em 1º de janeiro de 2021.

O deputado estadual, que re-
nunciará ao cargo na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te para assumir o posto de prefei-
to da segunda maior cidade do 
Estado, derrotou a atual prefeita, 
Rosalba Ciarlini (Progressistas), 
que buscava a reeleição para co-
mandar a cidade pela 5ª vez.

Allyson promete que, até o 
� m do seu mandato, que segue 
até dezembro de 2024, a “capital 
do Oeste” terá � nalizado obras 
estruturantes e garante a eleva-
ção dos índices de educação para 
acima da média.

Para tanto, ele anunciou nesta 
segunda-feira 23 a equipe de tran-
sição, que conta, até o momento, 
com oito nomes – todos técnicos 
e quali� cados, com idoneidade 
moral e espírito público pra ser-
vir, segundo o prefeito eleito.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, Allyson Bezzera também re-
vela não ter medo de encontrar 
resistência para trabalhar no Pa-
lácio da Resistência, sede do go-

Mossoró: prefeito eleito diz que vai 
priorizar infraestrutura e educação

verno municipal, pois é movido 
a desa� os e, por isso, decidiu se 
candidatar. Con� ra:

AGORA RN - Como o senhor 
avalia o resultado da eleição 2020 
que o elegeu prefeito?

ALLYSON BEZERRA - É um 
resultado histórico que toda a 
cidade de Mossoró comemora. A 
nossa chegada à prefeitura repre-
senta a chegada do povo ao Palá-
cio da Resistência. Pela primeira 
vez na história, um mossoroense 
com minha origem, de família 
simples, humilde, que foi criado 
numa casa de taipa na zona ru-

ral da cidade, consegue chegar 
à prefeitura sem apoio de fortes 
estruturas partidárias e � nan-
ceiras e sem apoio de nenhuma 
oligarquia do Estado. O povo da 
cidade de Mossoró demonstrou 
de forma clara que existia um 
sentimento de mudança e mu-
dou elegendo um mossoroense 
que tem as condições de fazer as 
mudanças que a cidade quer.

AGORA RN - O que pretende 
fazer agora como prefeito eleito?

ALLYSON BEZERRA - De� ni-
mos e apresentamos a nossa equipe 
de transição. Já iniciamos o trabalho. 

São nomes técnicos e quali� cados, 
que têm idoneidade moral e espírito 
público pra servir. Vamos buscar ob-
ter todas as informações da Prefei-
tura a � m de assumirmos a gestão e 
fazermos as mudanças para quais o 
povo me elegeu.

AGORA RN - Teme encontrar 
resistências para fazer uma boa 
administração, visto que a cida-
de é governada há décadas pelo 
mesmo grupo político?

ALLYSON BEZERRA - Sou 
movido a desa� os. Por isso decidi 
enfrentar o sistema oligárquico, 
as estruturas de poder e � nan-
ceiras da cidade. Vamos focar em 
trabalhar muito para orgulhar o 
nosso povo mossoroense.

AGORA RN - A Câmara Muni-
cipal de Mossoró também passou 
por renovação. Em sua avaliação, 
o que justi� ca tal cenário?

ALLYSON BEZERRA - Essa 
renovação é mais uma demons-
tração que a sociedade mossoro-
ense quer uma Câmara Munici-
pal trabalhando em consonância 
com a vontade do povo e com as 
mudanças que são necessárias 
de se fazer. Vamos trabalhar em 
parceria com todos os vereadores 
eleitos para implementar as mu-
danças e o trabalho que o povo de 
Mossoró deixou muito claro que 
quer ver a partir do próximo ano. 
Teremos diálogo aberto e traba-
lho conjunto.

AGORA RN - Como o senhor 
imagina a cidade de Mossoró da-
qui a quatro anos?

ALLYSON BEZERRA - É 
um sonho meu e acredito que 
de todos os mossoroenses ver 
uma Mossoró de oportunidades 
e com qualidade de vida para to-
dos. Transformaremos Mossoró 
numa cidade com obras estrutu-
rantes, que há décadas a cidade 
espera e que serão realidade ao 
� nal da nossa gestão. Os índices 
de educação estarão acima da 
média. Tenho certeza que o povo 
de Mossoró vai se orgulhar do 
prefeito que elegeu e da cidade 
que construiremos para as próxi-
mas gerações.

Sou movido a desafios. 
Por isso decidi enfrentar 
o sistema oligárquico, 
as estruturas de poder 
e financeiras da cidade. 
Vamos focar em trabalhar 
muito para orgulhar o nosso 
povo mossoroense”

“
ALLYSON BEZERRA
PREFEITO ELEITO DE MOSSORÓ

ENTREVISTA | Allyson Bezerra, que derrotou
Rosalba Ciarlini no pleito, anunciou nesta segunda 
nomes dos integrantes da equipe de transição
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FAKE NEWS I
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, sancionou uma lei que 
institui no calendário o� cial da 
cidade a Semana Municipal de 
Enfrentamento e Combate à 
Disseminação de Informações 
Falsas, as chamadas fake news.

FAKE NEWS II
A campanha deverá ser realizada 

anualmente na última semana de 
abril, em alusão à data em que foi 
sancionado o Marco Civil da Internet 
no Brasil, em 2014. A lei é de autoria 
da vereadora Júlia Arruda (PCdoB) e 
já tinha sido aprovada pela Câmara 
Municipal.

SÃO FRANCISCO I
O presidente Jair Bolsonaro disse 

nesta segunda-feira 23 que o governo 
estuda uma alternativa para operar e 
manter o sistema da transposição do 
Rio São Francisco. A declaração foi 
feita na página o� cial do mandatário 
depois que o jornal Folha de S.Paulo 
publicou que o governo federal planeja 
privatizar os serviços.

SÃO FRANCISCO II
Bolsonaro disse que “a parceria 

com a iniciativa privada não é uma 
privatização”. A� rmou, ainda, que o 

ALEXVIANAALEX
governo não desistirá “das decisões 
sobre o uso da água e do patrimônio”.

ALIANÇA PELO BRASIL I
O presidente disse ontem também 

que espera conseguir criar o partido 
Aliança pelo Brasil até março de 
2021. O projeto foi uma alternativa 
encontrada pela família Bolsonaro e 
por aliados depois do rompimento 
com o PSL.

ALIANÇA PELO BRASIL II
“Não é fácil formar um partido 

hoje em dia. A gente está tentando, 
mas, se não conseguir, a gente em 
março vai ter uma nova opção”, 
declarou a apoiadores em frente ao 
Palácio da Alvorada.

INDIFERENÇA I
O presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, 

a� rmou ontem que “o perigo do 
prosseguimento da corrupção é o 
perigo da indiferença”.

INDIFERENÇA II
“Além de subverter a lógica e os 

valores republicanos, pela eliminação 
das fronteiras entre o público e o 
privado, o potencial devastador 
da corrupção se amplia devido 
a sua associação com diversos 
outros crimes e atividades ilícitas 
tais como homicídio, lavagem de 
dinheiro, trá� co de drogas, armas e 
munições, terrorismo e crimes contra 
a administração pública”, declarou o 
ministro.

USO EMERGENCIAL
A Universidade britânica de 

Oxford e a farmacêutica AstraZeneca 
devem pedir ao governo brasileiro 
autorização para uso emergencial da 
vacina contra covid-19 desenvolvida 

por ambas. A vacina ainda está em 
fase de testes. Apresentou e� cácia de 
90% em estudos preliminares. Cabe 
à Anvisa autorizar ou não o uso da 
substância na população.

AUXÍLIO
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse que o auxílio 
emergencial deverá ser extinto no 
� m do ano com o recuo dos casos 
de covid-19 no Brasil. “Os fatos são 
que a doença cedeu bastante e a 
economia voltou com muita força. Do 
ponto de vista do governo, não existe 
prorrogação de auxílio emergencial”, 
a� rmou o ministro, em evento virtual 
organizado pela Empiricus.

DIÁLOGO ABERTO I
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) 

a� rmou nesta segunda-feira que não 
superou os desentendimentos com 
o ex-presidente Lula, com quem se 

encontrou em setembro. Disse, porém, 
que a conversa serviu para a retomada 
do diálogo.

DIÁLOGO ABERTO II
“Nós conversamos depois de 

quase dois anos de desentendimentos 
profundos. Não superamos os 
desentendimentos, mas restauramos 
o diálogo. Ele me convidou para 
conversar e acho que política a 
gente faz conversando, dialogando, 
mesmo que eu tenho entrado com as 
mesmas ideias e saído com as mesmas 
convicções e ele, certamente, entrou 
com as mesmas convições que saiu”, 
a� rmou Ciro, em entrevista à Rádio 
Jornal Pernambuco.

ACUSAÇÃO DE ESTUPRO
Uma modelo de 22 anos acusou o 

senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO) 
de estupro. Em depoimento à polícia, 
a moça relatou que foi abusada em um 
� at no bairro Itaim Bibi, na região Sul 
de São Paulo. Irajá é � lho da também 
senadora Kátia Abreu (Progressistas-
TO). Em nota divulgada nesta 
segunda-feira, o senador classi� ca o 
episódio de “maldoso e traiçoeiro”. Ele 
compareceu à delegacia que apura o 
caso e se colocou à disposição para se 
submeter a exame de corpo de delito e 
toxicológico.

JOÃO GILBERTO / ALRN

O prefeito reeleito de Natal, Ál-
varo Dias, em entrevista ao 
Agora RN, avaliou a possibili-

dade do seu partido, o PSDB, ter can-
didato próprio ao Governo do Estado 
em 2022. Ele cita alguns nomes que 
integram a legenda como possíveis 
postulantes, a exemplo do presidente 
da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira, e do também deputado esta-
dual Tomba Farias.

Hoje, dos 24 deputados da AL, 
cinco são do partido tucano. Três de-
les conversaram com a reportagem e, 
em comum, informaram que ainda 
não há certeza se a sigla terá candi-
dato para assumir a cadeira atual-
mente ocupada pela governadora 
Fátima Bezerra (PT).

Nos bastidores, o que leva a acre-
ditar uma possível candidatura enca-
beçada pelo PSDB é a base criada pelo 
partido nas eleições municipais deste 
ano. Dos 167 municípios do estado 
potiguar, 31 serão comandados por 
prefeitos tucanos – segunda legenda 
em número de prefeituras no RN.

Além dos deputados da própria si-
gla, o nome do ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério Marinho, 
tem sido apontado por alguns ana-
listas políticos como provável nome, 
muito embora o ministro não esteja 

mais � liado ao PSDB.
Na bancada potiguar do PSDB, 

entretanto, o nome dele não é um 
dos mais citados, até porque, como 
comenta o deputado estadual Gus-
tavo Carvalho (PSDB), novos nomes 
podem integram à sigla e recon� gurar 
as atuais projeções.

“Muitas coisas podem acontecer 
daqui para 2022, a começar pela � -
liação de novos quadros. Os nomes 
comentados são ótimos, mas pode-
remos ter mais opções do que já te-

mos hoje, a depender das discussões 
e dos convites feitos pelo partido”, 
comenta.

O deputado descarta concorrer ao 
cargo, pois está “focando em renovar 
o mandatado na ALRN”. Ele, inclusive, 
já comentou a decisão à presidência 
do partido, que compreendeu.

Assim como ele, o deputado es-
tadual José Dias também não deseja 
ser o sucessor da petista Fátima, e 
a� rma que o debate dessa discussão 
é precoce, especialmente por causa 

da campanha municipal,  � nalizada 
recentemente.

“Saímos de uma campanha que 
tem re� exos imediatos, quando se 
contabiliza os mortos, os feridos e 
os que sobreviveram. E, por isso, é 
um momento de cautela. Até porque 
uma campanha não determina outra 
de forma linear. Há muito caminho a 
percorrer”, explica.

Ele acredita que o partido tem 
condições de ter representante dispu-
tando o governo, mas que isso por si 

só não é su� ciente para se ganhar um 
pleito, quando se trata de campanha 
majoritária.

“Nas eleições de 2018, o atual pre-
sidente Bolsonaro tinha uma base 
eleitoral frágil, não existia. Não era 
nem anã. O que aconteceu? Ele ter-
minou assumindo o Planalto. A base 

política é importante, mas ela não é 
determinante”, re� ete.

Já para o deputado estadual Rai-
mundo Fernandes, o partido, diante 
dos resultados alcançados este ano, 
discutirá as eleições de 2022.

Entretanto, alerta que há outros 
cargos em jogo, como uma vaga no 
Senado, e o partido pode optar por 
disputar a vaga única ofertada na pró-
xima eleição. “Ezequiel é um ótimo 
nome para esse posto”, diz.

É cedo para PSDB decidir quem será 
candidato em 2022, dizem deputados
ELEIÇÕES 2022 | Hoje, dos 24 deputados da Assembleia Legislativa, cinco são do partido tucano. Três deles conversaram com a reportagem e, em comum, informaram que ainda não há 
certeza se a sigla terá candidato para assumir a cadeira atualmente ocupada pela governadora Fátima Bezerra. Prefeito reeleito de Natal, Álvaro Dias diz que partido tem bons nomes

Deputado estadual Gustavo Carvalho Deputado estadual José Dias Deputado estadual Tomba Farias

31
foi o número de prefeitos eleitos 

no RN pelo PSDB em 2020

JOÃO GILBERTO / ALRN EDUARDO MAIA / ALRN
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O secretário de Saúde de Natal, 
George Antunes, a� rmou 
nesta segunda-feira 23 que a 

capital potiguar já vive uma espécie 
de segunda onda de casos de Co-
vid-19, mas que isso não é tão per-
ceptível porque a maior parte dos 
pacientes não tem apresentado sin-
tomas ou tem sentido apenas efeitos 
muito brandos da doença.

De acordo com o secretário, ape-
sar de estarem surgindo mais casos 
de Covid, o número de pacientes 
internados em estado grave tem se 
mantido no mesmo patamar do pe-
ríodo de baixa da pandemia porque 
jovens saudáveis têm sido os maio-
res acometidos pela doença atual-
mente. Nesse público, a letalidade 
do novo coronavírus é relativamen-
te baixa.

Dados da plataforma “Monitora 
Covid-19”, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), mostram que, em 
uma semana, o número de novos 
casos de coronavírus aumentou pra-
ticamente seis vezes em Natal. Saiu 
de uma média de 18 casos por dia, 
em 15 de novembro, para cerca de 
107, no último domingo 22. A média 
considera os casos da doença conta-
bilizados nos sete dias anteriores.

Por outro lado, a taxa de ocu-
pação de leitos segue estável nos 
hospitais. Até a publicação desta 
reportagem, havia 9 pacientes inter-
nados na UTI do Hospital Municipal 
de Campanha de Natal, sendo que o 
local tem capacidade para receber 
20 infectados em estado mais grave. 
Ou seja, na UTI a taxa de ocupação é 
inferior a 50%.

Nos leitos clínicos do hospital de 
campanha, a situação é ainda mais 
confortável: segundo o secretário, 
cerca de 80% dos leitos estão livres 
há vários dias.

Em todo o Estado (rede pública), 
de acordo com a plataforma “Regula 
RN”, da Secretaria Estadual de Saú-
de (Sesap) e do Laboratório de Ino-
vação Tecnológica em Saúde (Lais), 
a taxa de ocupação de leitos de UTI 
está em 47%. Nos leitos clínicos, gira 

Natal já vive 2ª onda de coronavírus, 
mas com casos assintomáticos ou 
leves, afirma secretário de Saúde
PANDEMIA |  Apesar de estarem surgindo mais casos de Covid-19, o número de pacientes internados em estado grave tem se mantido no mesmo 
patamar do período de baixa da pandemia porque jovens saudáveis têm sido os maiores acometidos pela doença atualmente, explica George Antunes

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, enquan-
to a pandemia de coronavírus 
persistir, toda a estrutura que a 
Prefeitura do Natal montou para 
enfrentar a doença será mantida: 
hospital de campanha com 100 
leitos, os três centros de enfren-
tamento e unidades básicas com 
horário especial.

 Em todos os locais de atendi-
mento, há atendimento médico, 
realização de testes para Covid-19 
e distribuição de medicamentos 
para combater os sintomas. Há 
também a entrega de ivermectina, 
vermífugo apontado em alguns 
estudos como redutor da carga 
viral no organismo. “Mantemos 
todos os serviços prontos”, diz Ge-
orge Antunes.

“Estamos dando um trata-
mento diferenciado. Estamos 
tratando precocemente. O efeito 
da ivermectina está comprovado”, 
ressaltou o secretário de Saúde.

ESTRUTURA 
SEGUE MANTIDA 
EM NATAL

Semana de 8 de novembro a 15 de novembro:  18
Semana de 15 de novembro a 22 de novembro:  107

MÉDIA DIÁRIA DE NOVOS CASOS NO RN

Semana de 8 de novembro a 15 de novembro:  155
Semana de 15 de novembro a 22 de novembro:  422

MÉDIA DE ÓBITOS EM NATAL

Semana encerrada em 24 de outubro:  1,29
Semana encerrada em 22 de novembro:  1

MÉDIA DE ÓBITOS NO RN

Semana encerrada em 24 de outubro:  1,57
Semana encerrada em 22 de novembro:  2,71

PACIENTES INTERNADOS NO RN (REDE PÚBLICA)

Leitos críticos:  94 (47%)
Leitos clínicos:  84 (32%)

OUTROS NÚMEROS

Casos totais de Covid até 23/11:  86.768
Óbitos totais de Covid até 23/11:  2.660

MÉDIA DIÁRIA DE NOVOS CASOS EM NATAL

em torno de 32%. As autoridades de 
saúde consideram que, até 60%, a 
ocupação de leitos está sob controle.

Além disso, o número de novas 
mortes provocadas pela Covid-19 
segue estável. Desde 24 de outubro, a 
média tem oscilado entre nenhuma ou 
1 morte por dia. No auge da pandemia, 
a média de novas mortes por dia na 
semana que terminou em 4 de julho 
chegou a 23 óbitos apenas em Natal.

Em função desses números, 
George Antunes a� rma que, por 
enquanto, a alta de casos não é mo-
tivo para alarde. Ele faz questão de 

ressaltar que o recrudescimento da 
pandemia não tem representado 
uma sobrecarga na rede hospitalar 
da capital do Estado.

“A segunda onda é essa que esta-
mos vendo aí. Das pessoas que estão 
sendo testadas, cerca de 30% não 
estão adoecendo. Alguns são até as-
sintomáticos. Isso porque quem está 
sendo testado e positivado é o adulto 
jovem. Com a volta da atividade eco-
nômica, eles voltaram às atividades 
laborais, voltaram para as suas festas, 
bares, restaurantes. Era um processo 
que esperávamos que acontecesse. 

O nosso receio é que adoeça o adul-
to jovem que tem comorbidade, ou 
que o adulto jovem leve o vírus para 
dentro de casa e contamine pessoas 
vulneráveis”, registrou o secretário, 
em entrevista à 98 FM.

O secretário municipal de Saú-
de atribui o aumento no número 
de casos de Covid-19 também às 
aglomerações registradas durante 
a campanha eleitoral. Em Natal e 
no interior, candidatos a prefeito e 
vereador promoveram atos que reu-
niram multidões sem máscara e sem 
respeitar o distanciamento social – 
as duas medidas mais importantes 
para prevenir o coronavírus, segun-
do os especialistas.

“Após o grande pico da pande-
mia, que foi entre junho e julho, � -
zemos uma descendente, foi quase 
uma reta. Chegamos num ponto 
próximo de zero. Mas, de umas 4 
semanas para cá, percebemos um 
aumento. Ainda não alarmante, mas 
preocupante, como todo aumento. 
Vimos campanhas políticas com 
grandes aglomerações. Esperáva-
mos que isso acontecesse. É uma 
marca de todo vírus, de toda epide-
mia”, destacou George Antunes.

Secretário municipal de Saúde, George Antunes, relata aumento no número de casos de Covid-19

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Líder do PRTB no RN, 
Coronel Hélio concorda 
com Hamilton Mourão: 
“Não temos segregação 
racial no País”
ENTREVISTA | Presidente do PRTB no RN, que foi 6º colocado na eleição para a Prefeitura do Natal, diz 
concordar com a fala do vice-presidente Mourão, do mesmo partido, de que “não há racismo no Brasil”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O presidente do PRTB no Rio 
Grande do Norte, Coronel Hélio 
Oliveira, a� rmou nesta segun-

da-feira 23 que concorda com a de-
claração do vice-presidente Hamilton 
Mourão de que “não existe racismo 
no Brasil”. Além disso, Hélio criticou 
a deputada federal Natália Bonavides 
(PT-RN), que, na sexta 20, classi� cou 
como “canalha” a fala do vice-presi-
dente da República.

Para Coronel Hélio, a postura de 
Natália faz parte da conduta ideológi-
ca do partido que ela integra.

“O discurso da Natália é pensado 
para provocar a segregação racial que 
nunca existiu no Brasil. Analisando o 
estatuto do PT, � ca mais claro entender 
o que digo. A� nal, o estatuto deles prevê 
a ideologia de gênero e as cotas raciais, 
que estimulam, ainda mais, esse discur-
so de ódio e segregação”, sustenta o pre-
sidente do PRTB no RN, mesmo partido 
ao qual Mourão é � liado.

Hélio, que, entre 13 candidatos 
� cou, em 6º lugar na disputa pela Pre-
feitura do Natal, disse concordar com 
a declaração de Mourão, dada na sex-
ta-feira 20, Dia da Consciência Negra, 
durante um comentário sobre a morte 
de um homem negro por seguranças de 
um supermercado de Porto Alegre (RS).

A vítima do caso em questão, João 
Alberto Silveira Freitas, tinha 40 anos 
de idade e foi espancado por seguran-
ças até a morte depois de discutir com 
uma funcionária do Carrefour. Os dois 
seguranças foram presos.

“Concordo com o vice-presidente 
em gênero, número e grau, pois não 
temos segregação racial no País. O que 
existe é o desejo da esquerda em segre-
gar nosso povo, que é uma só nação”, 
reforça.

O caso ganhou destaque nacional, 
e a fala do presidente incitou ainda 
mais a repercussão, especialmente 
entre parlamentares. A deputada fe-
deral Natália Bonavides foi uma das 
� guras públicas que se manifestaram 
sobre o assunto.

 “Horas depois do assassinato bár-
baro de João Alberto, o vice-presidente 
Mourão tem a cara de pau de dar essa 
declaração canalha, perversa e menti-
rosa, de que não existe racismo no Bra-
sil. Esse governo genocida precisa ser 

derrubado!”, escreveu a parlamentar 
potiguar no Twitter.

Coronel Hélio expõe que o posicio-
namento da deputada não se sustenta, 
argumentando fatores históricos, co-
mo a expulsão dos holandeses do Rio 
Grande do Norte por índios que se ali-
nharam às tropas regulares. Tal com-
portamento, para ele, evidencia que o 
“sentimento de união, sem segregação, 
surge quando índios, caboclos, negros 
e brancos buscam o bem comum de 
todos. Isso, sim, é uma nação diversi� -
cada, mas com um único povo”.

COTAS RACIAIS
Coronel Hélio critica também o 

sistema de cotas raciais para ingresso 
em instituições públicas de ensino. 
“Sou totalmente contra, porque o 
nosso dever é oportunizar o ensino 
de qualidade para todos. Só assim 
teremos as pessoas preparadas para 
concorrem de forma igualitária, sem 
precisar de cotas”, destaca.

Ele avalia que as cotas raciais “mas-
caram” o real problema da educação, 
que é a falta de propostas para utiliza-
ção assertiva dos recursos � nanceiros 
disponibilizados pelo poder público.

“O Brasil é um dos últimos co-
locados no Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (Pisa). 
Aqui, no RN, somos o pior índice 
do País no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb). 
Com o dinheiro que há disponível, 
é necessário investir na valorização 
dos professores, na estrutura dos 
prédios que sediam a escola, além 
de focar mais em conteúdo de por-
tuguês e matemática, e menos em 
ideologia”, comenta.

Coronel Hélio frisa que o posicio-
namento sobre as cotas raciais serve, 
também, para o critério racial para 
divisão, aprovado pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que determina a 
divisão de dinheiro e tempo respeitan-
do a proporção de candidatos negros 
e brancos. Ou seja: a quantia e o tem-
po destinado a brancos devem ser as 
mesmas para negros.

ELEIÇÕES 2020
Coronel Hélio foi o nome do PRTB, 

sigla que tem como � gura mais conhe-
cida o vice-presidente Mourão, para 
concorrer pela vaga de prefeito de Na-
tal. Disputando o cargo pela primeira 
vez, ele demostra contentamento com 
o resultado das eleições, realizadas no 
domingo 15.

“Foi um resultado muito expressi-
vo. Fiquei à frente, inclusive, de nomes 
mais conhecidos, como de deputados. 
Estou grato e agradecido aos 9.398 
eleitores que acreditaram no projeto 
que apresentei. Sempre me coloquei 
como gestor para melhor a vida dos 
natalenses. Acredito que podemos 
mudar a cidade”, � naliza, sem garan-
tir candidatura para algum cargo nas 
eleições de 2022 e 2024.

Concordo com o
vice-presidente em
gênero, número e grau, 
pois não temos segregação 
racial no País. O que existe 
é o desejo da esquerda em 
segregar nosso povo,
que é uma só nação”

“
CORONEL HÉLIO OLIVEIRA
PRESIDENTE DO PRTB-RN

Discurso da Natália é 
pensado para provocar a 
segregação racial que nunca 
existiu no Brasil. O estatuto 
deles prevê cotas raciais, 
que estimulam, ainda mais, 
esse discurso de ódio e 
segregação”

“
CORONEL HÉLIO OLIVEIRA
PRESIDENTE DO PRTB-RN

Coronel Hélio, presidente do PRTB no Rio Grande do Norte e ex-candidato a prefeito de Natal
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LISTA DA DERROTA TEM MAIS 
GENTE, ALÉM DE BOLSONARO

BALANÇA COMERCIAL 
DISPARA 54,7% NA PANDEMIA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

RASGANDO A CONSTITUIÇÃO
O senador Álvaro Dias (Pode-

PR) denunciou a manobra de 
Rodrigo Maia para formar uma 
“frente” de deputados do centrão 
e da esquerda para emplacar 
sua reeleição: “Vão rasgar a 
Constituição sem corar a face”.

ANÃOZINHO MENTIROSO
O ministro Augusto Heleno 

(GSI) ironizou ontem as “fontes” 
no Planalto que “vazaram” sua 
suposta tentativa de convencer Jair 
Bolsonaro a reconhecer a derrota 
de Donald Trump. Ele atribui isso 
a um “anãozinho instalado debaixo 
da mesa do presidente”. Anãozinho 
mentiroso, claro.

BOLSONARO MANDA MAL
Bolsonaro conserva silêncio 

vexatório sobre o assassinato cruel 
de um cidadão por seguranças 
de supermercado. Seu dever era 
se solidarizar à família, amparar 
parentes enlutados, até visitá-los 
em Porto Alegre.

ONDE PRECISA
A ministra Tereza Cristina 

(Agricultura) anunciou a liberação 

de R$4,3 milhões para fortalecer 
a bioeconomia através do 
� nanciamento de 12 mil pequenos 
e médios produtores, povos e 
comunidades tradicionais.

CENSURA NUNCA É SOLUÇÃO
Bastou o Porta dos Fundos 

lançar trailer do “especial de 
Natal” de 2020, com Jesus como 
personagem para, como sempre, 
setores das redes sociais que 
denunciam a censura do STF 
começarem a pedir... censura.

BALANÇO GERAL
O DEM foi o partido que mais 

cresceu (43,5%) entre vereadores, 
com 4.169 eleitos. Já o PV foi o 
partido que mais encolheu. Perdeu 
51% dos vereadores de 2016 e 
virou o 18º entre os partidos dos 
vereadores.

FIM DO TELHADO DE VIDRO
Pela primeira vez em 156 anos, 

uma mulher dirige o Diário de 
Notícias, o jornal mais antigo de 
Portugal. Dono do lindo endereço 
Av. da Liberdade, 1, o DN quebrou 
o telhado de vidro, como diz a 
própria Rosália Amorim.

O saldo da balança comercial brasileira, diferença entre 
importações e exportações, subiu 54,7% em 2020, segundo dados do 
Relatório Focus, do Banco Central, com informações de mercado. 
Em janeiro, a previsão era de US$37,31 bilhões, mas o valor subiu 
durante a pandemia com a alta nas exportações e atingiu US$57,73 
no último levantamento. Em reais, a alta foi de 106%, passando de 
R$150,7 para R$310,5 bilhões.

RECUPERAÇÃO CONTINUA
A economia segue dando 

sinais de recuperação acelerada e 
a previsão de queda no PIB, que já 
foi de -6,54% em junho, agora está 
em -4,55%.

NEM TUDO SÃO FLORES
Auxílio-emergencial e 

demais despesas para enfrentar 

a pandemia elevaram a previsão 
de dé� cit primário de -1,1% para 
-11,8% do PIB.

DÓI NO BOLSO
A pandemia fez despencar 

investimentos diretos, de US$76 
bilhões para US$45 bilhões. Em 
reais, de R$307 bilhões para R$242 
bilhões.

Só o presidente Jair Bolsonaro tem sido apontado como “derrotado” nas 
eleições deste ano, sobretudo pela imprensa, mas faltam personagens 
nessa história. O cearense Camilo Santana (PT), que trombeteia ser 

o governador mais bem avaliado, nem sequer conseguiu levar ao segundo 
turno a sua candidata a prefeita de Fortaleza. Já o tucano João Dória, um dos 
governadores mais mal avaliados do País, principalmente na capital paulista, já se 
considera “vencedor” na virtual reeleição de Bruno Covas. O governador Romeu 
Zema (Novo) não elegeu um só prefeito nos mais de 800 municípios mineiros, 
mas não tem sido listado entre “perdedores”. Na Bahia, surfando em supostos 
“80% de aprovação”, o governador Rui Costa também fracassou na eleição para 
prefeito de Salvador. Há vários casos de governadores que sentiram o sabor da 
derrota, como gaúcho Eduardo Leite (PSDB) e o goiano Ronaldo Caiado (DEM). 
Para Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, o eleitor tentou eleger bons prefeitos. E 
não deu a mínima para Bolsonaro e os governadores.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
BRUNO ALVES DE LUCENA, CPF: 054.551.654-45: 
Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA: 
Licença Prévia - LP para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 60m3, com Validade: 22/11/2022, Localizado na Rod. RN269, S/N, Centro, Nova Cruz/RN; 
E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA: 
Licença de Instalação - LI para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 60m3, Localizado na Rod. RN269, S/N, Centro, Nova Cruz/RN; 

BRUNO ALVES DE LUCENA 
PROPRIETARIO 

 

 
 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CAMPOS E CAMPOS LTDA , CNPJ 07.448.838/0001-91, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para 
um Posto Revendedor de Combustíveis, localizado na Rodovia RN 120, Km 08, Nº 71, Nossa Senhora 
Aparecida, São Paulo do Potengi /RN, CEP: 59.460-000.  
 

JOSÉ ZENILDO DIAS CAMPOS 
Sócio - Proprietário 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
13ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 (trinta) dias 

Processo: 0826331-59.2018.8.20.5001  
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)  
Autor: AUTOR: CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
Réu: RÉU: DECIO MATTIELLO FILHO  
CITANDOS/INTIMANDOS: DECIO MATTIELLO FILHO CPF: 025.623.888-01.  
FINALIDADE: A CITAÇÃO DE DECIO MATTIELLO FILHO CPF: 025.623.888-01 para, querendo, contestar a ação no 
prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia.  
OBJETO: Cabe ao autor acessar o sistema e retirar uma via do edital para providenciar sua publicação ,uma vez em 
jornal de grande circulação e, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar no sistema o recolhimento das custas para sua 
publicação no órgão oficial (DJE), como também o comprovante de publicação no jornal, observando-se que a referida 
publicação ocorrerá as expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do NCPC, sob pena de revelia (art. 344 do 
NCPC). Mister se faz lembrar que a referida citação deverá contar a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) 
dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª 
Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado.  
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
autor.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código 
de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código 
20061812442722000000054642077, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) 
que desobriga sua anexação.  
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. 
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único 
formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  

NATAL/RN, 30 de junho de 2020. 
CLEOFAS COÊLHO DE ARAÚJO JÚNIOR 

Juiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 
 
 
 

 
 

2x10,5 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
UNIDADE B Nº 029 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 00025/2020 

 
O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para aquisição de 

material para limpeza das piscinas para atender ao SEST SENAT Natal/RN. O recebimento dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 08/12/2020, das 09h às 09h10min. Para retirada do 
edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST SENAT na Av. Prefeito 
Omar O’Grady, 8695, Pitimbu, Natal/RN. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br. 

 
Marina Pinheiro Vieira Barroso 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
M M FACCAO LTDA, CNPJ 13.034.024/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Facção de Peças do 
Vestuário, localizada na Rua Dr. Jose Augusto, n° 313 – Tarcísio Bezerra – Acari (RN) – 59.370-000.  

 
Mayra Gabrielly de Araujo Galvao 

Proprietária 
 
 

 
 
 

MUDANÇAS

GOVERNADOR DE SP

O ministro Paulo Guedes 
(Economia) a� rmou nesta se-
gunda-feira 23 que há conversas 
em curso para a realização de 
mais reformas depois das elei-
ções municipais.

“Daqui até o � nal do ano, 
vamos aprovar uma pauta co-
mum, em que há acordo tanto 
na Câmara como no Senado e 
no Executivo.”

Guedes citou os seguintes 
projetos: autonomia do Banco 
Central (Câmara); modificação 
da lei do gás natural (Senado); es-
tímulo ao transporte por cabota-
gem (Câmara); PEC Emergencial 
(Senado) – que permite corte de 
gastos da União; e lei de falências 
(Senado) – que facilita a recupe-
ração das empresas em crise.

Até o início de novembro, 
Guedes falava que as votações 
seriam depois do 1ª turno (que 
ocorreram em 15 de novembro). 
Agora, ficou para depois do 2º 
turno (dia 29). Não haverá muito 
tempo: o Congresso só trabalha, 
no máximo, até 20 de dezembro.

Guedes falou sobre o tema 
durante live do ICC Brasil, que 
reúne os membros brasileiros 
da Câmara de Comércio Inter-
nacional.

O governador de São Paulo, 
João Doria, disse que não ten-
tará a reeleição ao cargo nas 
eleições de 2022. Em entrevista 
ao jornal O Estado de S. Paulo, 
o tucano ainda projetou uma 
aliança entre o que considera 
centro-esquerda e centro-direi-
ta para a disputa presidencial.

Doria disse que a intenção de 
não disputar a reeleição não está 
relacionada com uma possível 
candidatura ao Palácio do Pla-
nalto. O tucano é apontado como 
potencial postulante ao cargo 
hoje ocupado por Jair Bolsonaro. 

“Não se trata de ser ou não 
candidato a presidente, mas de 
manter minhas convicções. Sou 
contra a reeleição. Sempre de-
fendi mandato único de cinco 
anos. Não critico nem condeno 
os que disputam reeleição, co-
mo Bruno Covas (à prefeitura 
de São Paulo). Mas eu, por ser 
contra a reeleição, vou manter a 
minha coerência”, disse.

PAULO GUEDES
DIZ QUE REFORMAS 
VIRÃO DEPOIS DAS 
ELEIÇÕES

DORIA DEFENDE 
ALIANÇA COM 
CENTRO-ESQUERDA 
PARA 2022
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DIVULGAÇÃO

OXFORD

ENTERPRISE

A Polícia Federal, em ação 
conjunta com a Receita Federal, 
dando sequência ao cumpri-
mento de diretrizes de desca-
pitalização patrimonial, prisão 
de lideranças e cooperação 
internacional, deflagrou nesta 
segunda-feira 23 a Operação 
Enterprise, a maior operação do 
ano no combate à lavagem de 
dinheiro do tráfico de drogas e 
uma das maiores da história na 
apreensão de cocaína nos por-
tos brasileiros, uma vez se tratar 
de uma organização criminosa 
(ORCRIM) especializada no 
envio de cocaína para a Europa.

Nesta segunda, 23, cerca de 
670 policiais federais e mais 30 
servidores da Receita Federal 
cumprem 149 mandados de 
busca e 66 mandados de prisão 
nos estados do Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo, Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso, Pará, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Norte, Bahia e Pernambuco. As 
medidas foram expedidas pela 
14ª Vara Federal de Curitiba.  

Dando sequência ao 
cumprimento da diretriz de 
desarticulação patrimonial do 
crime organizado, estão sendo 
sequestrados aproximadamen-
te R$ 400 milhões em bens do 
narcotráfico.

Segundo a Polícia Federal, 
esta foi a  a maior operação do 
ano em sequestro patrimonial, 
consubstanciados em aerona-
ves, imóveis e veículos de luxo, 
havendo a expectativa de que 
novos bens sejam identificados 
após o cumprimento dos man-
dados de busca e apreensão.

A Operação Enterprise se 
destaca ainda por ser a maior 
da história em apreensão de co-
caína, pois durante a investiga-
ção foram anteriormente apre-
endidas 50 toneladas da droga 
nos portos do Brasil, da Europa 
e da África, tratando-se de um 
importante trabalho de integra-
ção entre a Polícia Federal e a 
Receita Federal na repressão ao 
tráfico internacional de drogas 
nos portos nacionais. 

O esquema utilizado pelos 
criminosos consistia na lava-
gem de bens e ativos multimi-
lionários no Brasil e no exterior 
com uso de várias interpostas 
pessoas (laranjas) e empresas 
fictícias, a fim de dar aparência 
lícita ao lucro do tráfico.

Ainda segundo a PF, em 
continuidade às ações de coo-
peração internacional, foram 
expedidas, ainda, difusões 
vermelhas na Interpol para a 
prisão de oito investigados que 
estão no exterior, bem como 
a identificação e sequestro de 
bens em outros países.

PF DEFLAGRA NO 
RN E EM MAIS 9 
OPERAÇÃO CONTRA 
TRÁFICO DE DROGAS

Com a proximidade das festas de 
fim de ano e o veraneio no litoral 
potiguar a Secretaria de Estado 

da Saúde Pública (Sesap) lançou nota 
técnica com recomendações gerais 
para a população, organizadores de 
eventos e municípios, no sentido de 
manter os protocolos e recomenda-
ções sanitárias para enfrentamento à 
Covid-19.

Com os momentos de confrater-
nização e mobilização de grande par-
te da população para compras, além 
do aumento de fluxo intermunicipal 
e interestadual – com potencial con-
centração de pessoas – a Sesap pede 
que os cuidados sejam redobrados, já 
que nas últimas semanas há regiões 
do estado com aumento sustentado 
de incidência de casos de Covid-19 e 
demais regiões com tendência de au-
mento.

Além dos cuidados já conhecidos 
da população como uso de máscaras 
(com troca a cada 3 horas ou quando 
estiver úmida), distanciamento míni-
mo de 1,5 metros entre as pessoas e 
higienização frequente das mãos, a Se-
sap recomenda ainda que a promoção 
de  eventos deve seguir as orientações 
das portarias estaduais — publicas 
nos últimos dois meses — que estabe-
lecem os Protocolos Específicos para 
a retomada das atividades relaciona-
das ao setor de eventos corporativos, 
técnicos, científicos e convenções no 
âmbito do Estado do Rio Grande do 
Norte.

Em eventos que envolvam a “che-
gada do Papai Noel” ou permanência 
desse personagem em lojas, praças, 

parques, brinquedotecas, shoppings 
centers etc., fica proibido o contato di-
reto ou muito próximo, sendo permiti-
do a “foto com o Papai Noel” somente 
com barreira física de material resis-
tente, como vidro, acetato ou acrílico 
para separação entre o personagem 
e as pessoas e/ou distanciamento de 
1,5 metros. É necessário realizar a 

higienização da barreira física com 
álcool a 70% a cada foto ou sempre 
que necessário. A nota técnica da Se-
sap recomenda a criação de sistemas 
de contato virtual entre as crianças e 
o Papai Noel, por exemplo, por video-
conferências, jogos interativos, telões 
com exposição de vídeos online ou 
gravados.

ALERTA | Com os momentos de confraternização e mobilização de grande parte da população para compras, a Secretaria Estadual de Saúde  
pede para que a população redobre os cuidados sanitários, já que nas últimas semanas houve aumento incidência de casos de Covid-19 

Recomendação sugere adoção de barreiras físicas para eventos como “foto com o Papai Noel” 

Teste com a vacina foram feitos no Brasil

Saúde emite recomendações de 
prevenção para eventos natalinos

O laboratório britânico AstraZe-
neca e a Universidade de Oxford 
anunciaram nesta segunda-fei-

ra 23 que a vacina contra a covid-19 
que estão desenvolvendo alcançou 
eficácia de 90%. Segundo os pesquisa-
dores, diferente de outros imunizantes, 
este pode ser armazenado na geladei-
ra, o que é um fator importante para a 
logística de distribuição e armazena-
mento especialmente em países como 
o Brasil.

Nos testes, a vacina de Oxford foi 
administrada de duas formas diferen-
tes: na primeira delas, os voluntários 
receberam metade de uma dose e, um 
mês depois, uma dose completa. Nesse 
grupo de voluntários, a eficácia foi de 
90%. Já no segundo grupo, que recebeu 

duas doses completas da vacina, a efi-
cácia foi reduzida a 62%. 

Esses dois resultados permitiram 
obter eficácia média de 70%. Essas 
conclusões foram possíveis a partir dos 
testes de fase 3 – a última etapa dos 
estudos – realizados na Inglaterra e no 
Brasil.

As fases 1 e 2 dos estudos já haviam 
apontado que a vacina é segura e induz 
a produção de anticorpos e a resposta 
imune das células T em todas as faixas 
etárias, incluindo idosos.

“Nenhum evento grave relacionado 
à segurança da vacina foi confirmado e 
o imunizante não apresentou efeitos 
colaterais graves em nenhuma das 
duas formas de aplicação. A eficácia 
e segurança desta vacina confirmam 

que será muito competente contra a 
covid-19 e que terá um impacto ime-
diato nesta emergência de saúde públi-
ca”, disse o CEO da AstraZeneca, Pascal 
Soriot, em um comunicado.

“O mais importante, pelo que sou-
bemos, é que a vacina parece prevenir 
a infecção, não apenas a doença. Isso 
é importante porque a vacina poderia 
reduzir a disseminação do vírus tam-
bém e proteger os vulneráveis de uma 
doença grave”, disse Peter Horby, pro-
fessor da Universidade de Oxford. 

Os resultados sugerem que as duas 
aplicações – com metade da dose ou as 
duas doses completas – podem preve-
nir a transmissão do vírus, evidenciada 
pelo número pequeno de infecções as-
sintomáticas entre os vacinados.

Vacina da Universidade de Oxford  
contra Covid-19 tem eficácia de 90%

ESTUDO

REDOMENDAÇÕES

– Nas compras de Natal e fim de 
ano, dar preferência ao comércio 
virtual com entregas por delivery, 

contribuindo para evitar aglomerações 
e maior fluxo de pessoas nas ruas e 

centros comerciais;

– Em eventos presenciais, preferir 
ambientes abertos com renovação de 
ar e evitar participar de brincadeiras 
que exijam o contato direto com as 
pessoas como beijos, abraços e 

apertos de mãos;

– Pessoas com sinais ou sintomas de 
síndromes gripais (coriza, tosse seca, 

dor de garganta), mialgia, diarreia, 
cefaleia, perda parcial ou total de 

olfato ou paladar, entre outros, evitem 
comparecer em espaços públicos, 
até que sejam sanados os sintomas 
e tenha melhora da sua condição de 

saúde, devendo procurar atendimento 
médico para receber as corretas 

orientações;

– Evitar viagens para locais com 
tendência a grandes aglomerados de 
pessoas no período de Natal e Ano 

Novo, como no caso do litoral.

Para os 167 municípios do RN, a 
Sesap recomenda, entre outros pon-
tos, a alimentação correta dos siste-
mas de informações recomendados 
pelo Ministério da Saúde e pelo Go-
verno do Estado; facilitação do acesso 
da população aos testes diagnósticos 
disponíveis, e intensificação a busca 
ativa de novos casos com visitas domi-
ciliares.



O mapa do Monitor de Secas da 
Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA) in-

dica que sete Estados brasileiros regis-
traram em outubro piora na condição 
de seca relativa na comparação com 
setembro. O Rio Grande do Norte teve 
o pior resultado do levantamento: alta 
de 50% ao longo do mês. 

De acordo com o levantamento, a 
climatologia da precipitação em ou-
tubro é baixa, e as chuvas observadas 
ficaram em torno da normal. Isto fez 
com que houvesse um agravamento 
dos indicadores de seca no Rio Grande 
do Norte, principalmente por conta 
das altas temperaturas observadas 
neste período. 

Assim, a seca fraca avançou por 
quase todo o Estado, excetuando a 
região extremo leste, que permaneceu 
sem seca. Também houve um pequeno 
avanço da seca moderada na divisa 
com a Paraíba. Predominantemente 

os impactos observados da seca são 
de curto prazo, excetuando algumas 
pequenas áreas do sul e sudoeste, onde 
tem se impactos tanto de curto como 

de longo.
O maior aumento na área com se-

ca (50%) foi registrado no Rio Grande 
no Norte, que passou a ter 83% do seu 

território sob influência do fenômeno. 
Em geral, no Nordeste o cenário foi 
de expansão territorial da seca: Para-
íba teve aumento de 38%; Alagoas, de 
23%,;Ceará, de 17%; e Sergipe, de 14%.

Dos 19 Estados analisados, houve 
aumento da seca em Alagoas, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Sergipe e Rio Grande do Sul. Os 
dados foram comparados com setem-
bro. Por outro lado, 6 tiveram melho-
ra no quadro (Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e 
Distrito Federal), com redução da seca. 
Os outros ficaram em situação similar 
à do mês anterior. A ANA disse que o 
destaque de outubro foi o “desapareci-
mento” da seca em 100% do território 
do Distrito Federal. Também tiveram 
redução na área com seca, em com-
paração com o mês anterior, o Rio de 
Janeiro, com diminuição de 37% do ter-
ritório coberto por seca, o Espírito San-
to com 27% e Minas Gerais com 16%.
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JUSTIÇA

SUPREMO VOLTA A 
JULGAR SE INJÚRIA 
RACIAL É CRIME 
IMPRESCRITÍVEL

STF

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) volta a julgar na 
próxima quinta-feira 26 a im-
prescritibilidade do crime de 
injúria racial. O julgamento 
está previsto menos de uma 
semana depois do Dia da 
Consciência Negra e do assas-
sinato, em uma unidade do 
supermercado Carrefour em 
Porto Alegre, de João Alberto 
Silveira Freitas.

A matéria é pano de fundo 
do habeas corpus apresentado 
pela defesa de uma idosa con-
denada, em 2013, a um ano de 
reclusão por injúria qualifica-
da pelo preconceito. No recur-
so, os advogados argumentam 
que já se passaram anos sem 
que houvesse o trânsito em 
julgado da condenação, o que 
justificaria a prescrição da pre-
tensão punitiva, e contestam a 
decisão da Sexta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
que entendeu o crime como 
imprescritível.

No curso do processo, a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica também se manifestou 
pela imprescritibilidade do 
tipo penal. “Quem ofende, não 
sente, não lembra, mas quem é 
ofendido, nunca mais esquece, 
pelo que a imprescritibilidade 
cria lembrança no ofensor 
e daí a Constituinte de 1988 
ter elegido o racismo como 
imprescritível, justamente 
por ser prática odiosa, com 
potencial de envenenar o com-
portamento de gerações”, diz 
um trecho da manifestação. 
O caso foi pautado a pedido 
do relator, ministro Edson 
Fachin, que observou a ‘acen-
tuada repercussão social’ do 
julgamento. “Considerando 
a natureza penal da matéria 
objeto da presente demanda, 
com acentuada repercussão 
social, especialmente no que 
se refere às relações raciais no 
Brasil (...), indico preferência 
ao prosseguimento do julga-
mento”, registrou.

MLB

AGÊNCIA BRASIL

Representantes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), da Ordem dos Advo-

gados do Brasil (OAB), do Movimento 
de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas 
(MLB) e dos órgãos do poder público 
da área habitacional discutiram nesta 
segunda-feira 23 a ocupação do prédio 
da antiga da Faculdade de Direito da 
UFRN. Na reunião, foi encaminhado 
que a representação do MLB vai entrar 
com pedido na ação judicial existente 
solicitando a prorrogação do prazo 
de reintegração de posse do imóvel e 
que as gestões municipal e estadual 
devem avançar nas soluções para ga-
rantir moradia digna às famílias.

O prédio da antiga da Faculdade 
de Direito da UFRN, localizado no 
bairro da Ribeira, é tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). 

Dessa forma, a instituição de 
ensino vinha mantendo o serviço de 
vigilância no local, enquanto dava 
encaminhamento ao processo de res-
tauração. Com a ocupação do imóvel 
no dia 30 de outubro de 2020, a UFRN 
passou a avaliar a situação, levando 
em consideração o risco que o imóvel 
oferece aos ocupantes e o caráter his-
tórico do prédio.

O presidente da OAB-RN, Aldo 

Medeiros, iniciou a mediação do 
diálogo lembrando que o relatório 
técnico realizado pelo Iphan em 2018 
aponta risco de ruptura das estrutu-
ras, o que significa risco à vida dos 
ocupantes. O jurista reforçou ainda 
que “estamos todos com o mesmo ob-
jetivo” de encontrar uma solução que 
visa em primeiro lugar a segurança 
das pessoas.

A pró-reitora de Administração da 
UFRN, Maria do Carmo de Medeiros, 
explicou que a Universidade entrou 

com pedido de reintegração de pos-
se devido ao alto risco que o imóvel 
oferece à integridade das pessoas, 
lembrando que a primeira solicitação 
de diálogo que a UFRN recebeu sobre 
a ocupação foi no dia 20 de novembro, 
por meio da deputada federal Natália 
Bonavides, quando a Justiça determi-
nou a reintegração de posse do imó-
vel. De imediato, a Universidade se 
colocou à disposição para participar 
da discussão junto aos órgãos que 
têm competência legal pelas ações de 

habitação. “A UFRN é um ambiente de 
diálogo e pluralidade”.

Os representantes do MLB, Mar-
cos Ribeiro e Alex Feitosa, relataram 
que o contato com a vigilância da 
UFRN, na ocupação, foi tranquila. 
Explicaram ainda que os ocupantes 
objetivam construir espaço de resis-
tência, para garantir moradia digna 
às pessoas que estão em situação de 
rua. Dessa forma, o movimento busca 
a resolução da questão e está aberto a 
outra alternativa de imóvel que garan-
ta segurança às 60 famílias.

A deputada Natália Bonavides 
destacou que o foco do encontro é o 
respeito à moradia. Nessa perspec-
tiva, após a reunião ficou acordado 
que a representação judicial do MLB 
com pedido na ação judicial existen-
te solicitando a prorrogação do prazo 
de reintegração de posse do imóvel 
da UFRN por 15 dias. Durante esse 
período, as gestões municipal e esta-
dual devem viabilizar um local segu-
ro para as famílias, oferecer cestas de 
alimento e materiais de higiene, ve-
rificar procedimentos para o cadas-
tramento das famílias em programas 
habitacionais. A comissão voltará a 
se reunir, às 14h, no dia 30 de novem-
bro, para verificar o andamento das 
iniciativas acordadas.

Reintegração de posse de 
prédio da UFRN é adiada
PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas definiu que vai entrar com pedido na ação judicial existente solicitando a 
prorrogação do prazo de reintegração de posse do imóvel; nova discussão sobre o uso do espaço está marcada para o dia 30 de novembro

Prédio da antiga faculdade de direito da UFRN foi ocupado no dia 30 de outubro

 Rio Grande no Norte, que passou a ter 83% do seu território sob influência do fenômeno

RN tem maior aumento da área
de seca em outubro, aponta ANA

ESTUDO
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NATHALLYA MACÊDO 
JALMIR OLIVEIRA

O Governo do Rio Grande do 
Norte de� niu o� cialmente 
uma data para o retorno das 

aulas presenciais na rede estadual de 
ensino: 1º de fevereiro de 2021. Até 
lá, a gestão precisa adotar uma série 
de medidas de segurança contra a 
propagação da Covid-19. Por isso, a 
governadora Fátima Bezerra (PT) as-
sinou nesta segunda-feira 23 o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC), 
junto ao Ministério Público (MPRN) 
e Defensoria Pública do Estado (DPR/
RN).  

O documento prevê as medidas 
que devem ser estabelecidas para 
uma retomada segura, tanto para os 
alunos quanto para os professores e 
demais pro� ssionais envolvidos. O 
texto e termos do TAC são frutos de 
uma série de reuniões entre o MPRN 
e a Secretaria de Estado da Educação 
e da Cultura (SEEC). O retorno das 
aulas, no entanto, está condicionado 
ao cenário epidemiológico do corona-
vírus.  

Durante a cerimônia de assinatu-
ra do TAC, Fátima deixou nítido que se 
trata de uma previsibilidade de retor-
no, e não de uma decisão de� nitiva. “É 
difícil ver nossos alunos sem as aulas 
presenciais. Contudo, enfrentamos 
uma pandemia que assola o mundo. A 
educação não parou, tivemos que nos 
reinventar com plataformas digitais 
e aulas pela TV aberta. É nosso dever 
e obrigação garantir os cuidados de 
higiene e pedagógicos para o retorno 
das aulas. Estamos assumindo um 
compromisso com a sociedade”. Ge-
túlio Marques, secretário estadual de 
Educação, disse que o governo traba-
lha para garantir o direito à educação. 
“Estamos seguindo os protocolos 
e recomendações para assegurar o 
retorno das escolas com atividades 
presenciais”, pontuou.

Márcia Gurgel, secretária adjunta 
de Educação do RN, a� rmou ao Agora 
RN que o ensino será híbrido no pró-
ximo ano. “Documentos orientadores 
dos ciclos e do calendário escolar 
devem sair ainda nesta semana. O en-
sino será híbrido já que, de imediato, 
não temos condições de voltar à anti-
ga estrutura de turmas. Vamos ter que 
conciliar com algumas atividades não 
presenciais”.  

Já Eudo Leite, procurador-geral 
do MPRN, ressaltou que o processo 
será acompanhado com atenção. 
“Estamos satisfeitos em saber que os 
nossos alunos têm uma data marca-
da para o retorno das aulas. Vamos 
acompanhar todo o processo de re-
tomada. A educação é essencial e um 
direito de todos”. Em consonância, 
o defensor público-geral do Estado 

Aulas presenciais na rede estadual de 
ensino voltam em fevereiro de 2021
EDUCAÇÃO  | Governo definiu retorno das aulas da rede estadual de ensino para o dia 1º de fevereiro de 2021 após firmar Termo de Ajustamento de Conduta com o MPRN e Defensoria 
Pública; Sindicato dos Trabalhadores da Educação aponta que escolas públicas das redes de ensino do Estado e Natal não apresentam condições sanitárias para retomar atividades

SINTE COBRA GARANTIA 
DE CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS

O Sindicato dos Trabalhado-
res da Educação no Rio Grande 
do Norte (Sinte) aponta que as 
escolas públicas das redes de en-
sino do Estado e Natal não apre-
sentam condições sanitárias para 
a retomada das aulas presenciais. 
A estimativa é de que os alunos de 
unidades públicas voltem às salas 
de aula a partir de 1º de fevereiro 
de 2021.

Segundo Bruno Vital, coorde-
nador do Sinte, as aulas só devem 
ser retomadas em fevereiro se as 
condições da pandemia favorece-
rem esse retorno. “A rede precisa 
ser adaptada com os protocolos 
de segurança. Ainda não observa-
mos a rede como pronta, adequa-
da, para receber alunos. As estru-
turas ainda são as mesmas e não 
foram adaptadas para o período”, 
reclamou.

A entidade sindical avalia que 
a rede pública de ensino — com 
aulas presenciais suspensas des-
de março — deve causar perdas 
para a aprendizagem. O assunto 
foi tema de reportagem do Agora 
RN sobre o assunto na edição im-
pressa desta segunda-feira 23. A 
Secretaria Municipal de Educação 
de Natal (SME) avalia que as per-
das do setor na aprendizagem dos 
alunos serão recuperadas em até 
três anos.

“Entendemos que há grandes 
perdas devido à suspensão. Em 
primeiro lugar, porque sabemos 
que o processo de ensino e apren-
dizagem necessita de trocas e de 
acompanhamento presencial, que 
ele é caracterizado, enquanto pro-
cesso social pela mediação pre-
sente. Em segundo lugar porque, 
além de distanciar professores e 
alunos, as aulas remotas trouxe-
ram condições muito desiguais 
especialmente para as escolas pú-
blicas.Vamos demorar algum tem-
po para repor essas perdas. O ano 
está sendo atípico e não pode ser 
considerado nem avaliado como 
anos anteriores”, avaliou Bruno 

Vital.
O Sinte também criticou as 

ações promovidas pelo Governo 
do Estado e Prefeitura do Natal 
para o ensino remoto. Os dois 
governos não apresentaram pro-
gramas consistentes, na visão da 
entidade, para garantir conectivi-
dade entre professores, alunos e 
unidades de ensino.

“Os dois governos não garan-
tiram conectividade aos estudan-
tes, o que seria importante para 
melhorar o contato entre profes-
sores e alunos. O Estado tem um 
trabalho mais consistente de re-
posição da carga horária, buscan-
do meios diversos para além da 
internet, apesar de sabermos da 
insu� ciência dessa reposição. O 
município decidiu realizar a repo-
sição a partir do retorno, com ex-
ceção dos 9º anos. Uma diferença 
entre ambos está na relação com 
os professores. Não conseguimos 
negociar o reajuste do piso no 
município, mas conseguimos no 
Estado. Esse tratamento facilitou 
a participação da rede nas aulas 
remotas, fato que tende a não se 
repetir no município caso haja re-
torno. Do ponto de vista das con-
dições de trabalho, nada foi feito 
para ajudar os pro� ssionais com 
as novas despesas que surgiram 
com a pandemia, além da compra 
do tempo de TV. Muitos pro� ssio-
nais não têm sequer um compu-
tador, apesar do uso constante de 
sistemas e aplicativos atualmente 
e a internet utilizada é a de suas 
casas”, explicou Bruno Vital.

Ainda segundo ele, a pande-
mia escancarou as desigualdades 
sociais no ensino potiguar. Bruno 
Vital avalia que os alunos das 
escolas privadas foram privile-
giados com a retomada das aulas 
presenciais — o setor retomou as 
atividades em setembro passado. 
Apesar da retomada para o setor 
privado, o Sinte considera neces-
sária a manutenção da suspensão 
das atividades da rede estadual.

“O não retorno das escolas 
públicas signi� ca cerca de 30% 
da população permanecendo em 
casa, o que tem um efeito positi-
vo na saúde de toda a sociedade. 
Infelizmente, tivemos que optar 
entre a vida ou a garantia de es-
tudar dentro de condições me-
lhores. Optamos pela vida. Mas 
é necessário pensar uma política 
de apoio mais concreto aos estu-
dantes, para os pro� ssionais, que 
além de sobrecarregados estão 
gastando mais que antes para 
trabalhar, na internet para todos 
e na estruturação das escolas”, 
encerrou. 

Marcus Vinícius Alves lembrou que 
“houve uma união de esforços para 
elaborar o TAC. O mais importante 
desse processo é a previsibilidade do 
retorno das atividades presenciais 
da educação pública. Cada etapa do 
processo de retomada será acompa-
nhada”.

Assinaram o documento a gover-
nadora Fátima Bezerra; o secretário 
de Estado da Educação e Cultura, 
Getúlio Marques; o procurador Geral 
do Estado, Luís Antônio Marinho; pro-
curador Geral de Justiça, Eudo Leite; 
promotoras de Justiça de Natal, Isabe-
lita Garcia Rosas e Rebecca Bezerra; 
coordenadora do CAOP Cidadania/
MPRN, Tathiana Kaline Fernandes; 
defensor Público-Geral do Estado, 
Marcus Vinícius Alves; defensora Pú-
blica do Estado e coordenadora do 
Núcleo de Tutelas Coletivas, Cláudia 
Carvalho Queiroz. Também estiveram 
presentes o presidente da Undime-
-RN, Alexandre Soares, e os secretá-
rios de Estado: Carlos Eduardo Xavier 
(Tributação); Aninha Costa (Turismo); 
Maura Sobreira (adjunta da Saúde); 
Márcia Gurgel (adjunta da Educação); 
e o Pedro Lima (adjunto do Planeja-
mento e Finanças).  

Até o fim deste ano, o Estado se comprometeu a aumentar a oferta de atividades não presenciais e a oferta de aulas televisionadas 
com intérprete de libras. Para a retomada em 2021, foram assumidos os seguintes compromissos:  

Estado se compromete a entrar em contato com alunos que não tenham participado de nenhuma atividade não-presencial;

Estado se compromete a fazer as adaptações e reformas necessárias para adequar as escolas aos protocolos sanitários e garantir 
que o retorno às aulas seja seguro;  

Estado se compromete a encerrar até o dia 30 de novembro os processos licitatórios que vão possibilitar a aquisição de recursos e 
insumos para a segurança sanitária, como álcool a 70º, face shields, termômetro etc.  

Contratação de pessoal para substituir servidores que não possam retornar ao trabalho presencial;

Estado deverá apresentar protocolo de segurança até o dia 20 de janeiro;  

Estado deverá oferecer testes em professores, servidores e colabores das escolas que tenham apresentados sintomas ou coabitem 
com pessoas que tiveram a doença nos últimos 14 dias que antecedem ao retorno das aulas;

Estado deverá manter entrega de kits de alimentos durante o período de suspensão das aulas.

COMPROMISSOS PARA RETOMADA DAS AULAS



10 GERAL TERÇA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2020   |

DÉBITOS

O Governo do Estado as-
sinou nesta segunda-feira 23 
Aditivo ao Termo de Coope-
ração com o Tribunal de Jus-
tiça para o funcionamento do 
Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos (Cejusc) da Dívida 
Ativa, vinculado à Procurado-
ria Geral do Estado.  A previsão 
é terminar 2020 recuperando 
R$ 60 milhões. 

Até 2018, o RN tinha um 
dos mais baixos índices de 
recuperação de créditos tri-
butários do país e dívida ativa 
de R$ 8 bilhões. Naquele ano 
a recuperação foi de R$ 32 mi-
lhões. No primeiro ano da atual 
gestão, 2019, a recuperação 
fiscal foi de R$ 49 milhões, cres-
cimento de quase 50%. 

O Cejusc conta com servi-
dores treinados pelo Tribunal 
de Justiça do Estado (TJRN) 
em técnicas de negociação 
e parcelamento de débitos e 
funcionará com 39 servidores. 
Com isso o Estado pretende ar-
recadar os impostos devidos e 
regularizar a situação fiscal do 
contribuinte.

“Digo da grande satisfação 
desse ato hoje por que esta ini-
ciativa integra o nosso progra-
ma de governo - palavra dada 
é palavra cumprida. Nosso 
objetivo é resgatar um dinheiro 
que é da sociedade e faz muita 
falta”, afirmou a governadora 
Fátima Bezerra.

O Procurador Geral do 
Estado, Luiz Antônio Marinho 
destacou os resultados alcan-
çados e lembrou a orientação 
da Governadora desde o início 
da gestão. “Recebemos a orien-
tação, montamos a equipe e 
criamos o Cejusc para trazer de 
volta os recursos que são públi-
cos para a administração, para 
investir no cidadão. E temos 
resultados positivos, mesmo 
na pandemia conseguimos a 
recuperação fiscal em 18%”, 
afirmou Luiz Antônio. O de-
sembargador Dilermando 
Mota, presidente do Núcleo 
Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Con-
flitos (Nupemec) do Tribunal 
de Justiça, disse que arrecadar 
imposto é dever do Estado em 
benefício ao cidadão.

O secretário de Estado da 
Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, diz que o passivo atual 
é de R$ 8 bilhões em créditos 
tributários acumulados nos 
últimos anos. O secretário vê a 
parceria com o TJ como “mais 
uma ferramenta no processo 
de recuperação fiscal que a 
atual administração vem de-
senvolvendo desde 2019 para 
resgatar o que é devido”. 

GOVERNO ASSINA 
ACORDO COM TJRN 
PARA COBRANÇA DA 
DÍVIDA ATIVA

O diretor da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
Sandoval de Araújo Feitosa vai 

propor a suspensão, por 60 dias, do 
reajuste nas tarifas da Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA). 

A data-base do reajuste anual da 
empresa é 30 de novembro, e a dis-
tribuidora atende a 207 mil unidades 
consumidoras no Estado - fortemen-
te afetado por consequências de um 
apagão desde o dia 3 de novembro. 
A proposta será deliberada pela dire-
toria do órgão regulador nesta terça-
-feira 24.

Ao sugerir a suspensão do reajus-
te, Feitosa, que é relator da proposta, 
explica que atende a um pedido da 
própria companhia, feito em 16 de no-
vembro, pelo adiamento - mas por um 
prazo menor, de 30 dias. 

Dessa forma, sensível aos reque-
rimentos recebidos e, em especial, à 

condição de Estado de Emergência 
enfrentada pelo Estado, proponho 
que a discussão acerca do reajuste 
tarifário da CEA seja prorrogada por 
60 dias, período em que será possível 
o total restabelecimento do forneci-
mento de energia elétrica e demais 
serviços essenciais à população”, diz 
o voto. 

Sandoval de Araújo Feitosa pro-
põe prorrogar as tarifas atuais por 60 
dias.  

“Acredito que o prazo de 30 dias, 
requerido pela CEA, é exíguo, em face 
dos desafios atualmente enfrentados 
pela empresa e os consumidores do 
Estado, além do fato de que, com a 
prorrogação por 30 dias, a retomada 
do processo tarifário ocorreria em 30 
de dezembro de 2020, sendo mais ade-
quado, tanto para a empresa como 
para a Aneel, retomar o processo em 
30 de janeiro de 2021”, disse. 

Aneel discute suspensão de  
reajuste de tarifas no Amapá

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Amapá foi fortemente afetado por consequências de um apagão desde o dia 3 de novembro

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) divulgou 
a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS) 2019 com um índice preocupan-
te: 40,3% dos adultos brasileiros foram 
classificados como insuficientemente 
ativos, ou seja, com comportamento 
sedentário. No recorte de gênero, o nú-
mero é ainda maior entre as mulheres, 
chegando a 47,5%.

De acordo com o consultor e pro-
fessor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), Leônidas 
Oliveira, os dados são alarmantes 
porque aumentam anualmente. “O 
comportamento sedentário é cada vez 
mais presente na população brasilei-
ra”, afirmou. “Precisamos entender es-
tas pessoas e saber quais as barreiras 
para a prática de exercícios físicos”.

Leônidas ressalta que, por muito 
tempo, pensou-se que falar sobre a 
necessidade das atividades físicas se-
ria suficiente. “Mas muitas pessoas já 
sabem que são importantes e determi-
nantes para o quadro de melhora de 
saúde, então por que, mesmo assim, 
não praticam?”, questionou.

Segundo o consultor, a principal 
questão são os fatores relacionados à 
evasão. “Por que as pessoas começam 
e desistem?”, pontuou. Para ele, a me-
lhor atividade é aquela feita com pra-
zer, com significado associado. “Não 
é só o profissional indicar por indicar 
um exercício nem focar apenas em re-

sultado, porque cada vez mais as pes-
soas se sentem pressionadas por esta 
perspectiva”.

De acordo com a pesquisa, as ativi-
dades físicas associadas às mulheres, 
em boa parte dos casos, são domésti-
cas. “Precisamos rever a forma como 

encaramos os exercícios físicos para o 
público feminino, além do tempo dis-
ponível para a prática”, alertou Leôni-
das. “Sabemos que 21% das mulheres 
praticam atividade doméstica contra 
somente 9% dos homens, então isto 
reflete na disponibilidade para uma 

rotina saudável”, destacou o professor. 
“Elas precisam ter mais tempo para o 
exercício físico, e nós precisamos que-
brar o tabu e discutir este preconceito 
velado abertamente, mostrando que 
o sedentarismo também tem raízes 
culturais”.

Por que 40% dos brasileiros 
são considerados sedentários?
LEVANTAMENTO | De acordo com a última pesquisa do IBGE, 40,3% dos brasileiros não praticaram atividade física ou praticaram por menos do 
que 150 minutos por semana; professor da UFRN diz que dados sobre os insuficientemente ativos atingem principalmente as mulheres

De acordo com a pesquisa do IBGE, as atividades físicas associadas às mulheres, em boa parte dos casos, são apenas domésticas

ENERGIA



MARCELO HOLLANDA

“O que o prefeito Álvaro Dias 
tinha que fazer ele já fez 
— hospital de campanha 

quando foi necessário e distribuição 
de medicamento para ajudar — e 
agora é o momento do comércio e 
das pessoas contribuírem com sua 
parte”.

Para o presidente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), 
José Lucena de Cordeiro Neto, ouvido 
nesta segunda-feira, 23, pelo Agora 
RN, acabou o tempo do almoço grá-
tis: “Todos terão de dar sua parcela 
de contribuição para sairmos mais 
cedo do inferno”.

E isso quer dizer: manter, na me-
dida do possível o isolamento social 
nas ruas, enquanto nos estabeleci-
mentos comerciais se mantêm a ris-
ca os protocolos sanitários previstos 
para cada negócio. “Não tem misté-
rio: ou é isso ou não é nada”, decreta 
Lucena.

Para ele, a falta de uma vacina não 
deixa qualquer dúvida de que não se 
pode baixar a guarda, embora infor-
mações � ltradas nos últimos dias 
pela CDL junto ao Comitê Cientí� co 
para a pandemia no estado estimem 
uma segunda onda do coronavírus 
para o RN só em fevereiro.

Ou seja, o comércio teria um re-
fresco em dezembro e parte de janei-
ro para recompor parte de seus fatu-
ramentos perdidos para os meses em 
que � caram fechados.

Segundo José Lucena, tirando 
setores como o de roupas, calçados 
e cosméticos, que sofreram mais por 
terem � cado mais tempo fechados, 
mas que já começam a se recuperar, 
segmentos como o de supermerca-
dos e lojas de materiais de constru-
ção “surfaram nessa onda”.

Ele acredita que a pandemia me-

xeu com os brios dos empreendedo-
res e que o Natal e o Ano Novo resga-
tarão os melhores dias pré-pandemia 
por uma razão: as pessoas precisarão 
voltar a consumir por demanda re-
primida. 

Lembra que, durante a pande-
mia, o Governo Federal aportou R$ 
1 bilhão por mês de auxilio, o que dá 
quase duas folhas de pagamento do 
estado. “Agora que esse auxílio virá 
pela metade e esse auxílio chega a 
quase meia folha, não é possível dizer 
que o Natal é uma data comprometi-
da para o comércio”.

Acrescenta que se empresas fe-
charam as portas, outras � oresceram 
e será preciso ao empreendedor bus-
car  toda a força e imaginação para 
driblar suas necessidades e para isso 
existem ferramentas disponíveis 
tanto na CDL, como no Sebrae e no 
sistema Fecomércio.

Segundo o presidente do CDL, 
muitas empresas de setores atingi-
dos, como o vestuário, por exemplo, 
já recompuseram 85% de seu fatu-
ramento pré-pandemia, enquanto 
outras empresas não resistiram e 
fecharam as portas.

“Isso ensina que é preciso correr 
atrás e jamais subordinar a econo-
mia sobre a saúde, pois uma depende 
da outra”, ensina.
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ANÁLISE | Para José Lucena, presidente da CDL Natal, o coronavírus é a prova de que a economia não vem 
antes da saúde, pois uma depende da outra e, nesse ponto, o prefeito de Natal fez tudo que estava ao alcance

O que Álvaro Dias poderia 
ter feito em Natal ele já fez, 
avalia presidente da CDL

Segundo o presidente do CDL, muitas empresas de setores atingidos, como o vestuário, por exemplo, já recompuseram 85% de seu faturamento

NEY DOUGLAS / AGORA RN

O que o prefeito Álvaro Dias 
tinha que fazer ele já fez 
— hospital de campanha 
quando foi necessário e 
distribuição de medicamento  
— e agora é o momento de 
o comércio e as pessoas 
contribuírem com sua parte”

“
GUSTAVO ROCHA
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPJ 27.184.936/0004-19, torna-se público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação da Licença de Operação para a extração de Hematita-Xisto em área inserida no 
processo DNPM de n.º 848.169/2001, localizada na Fazenda Mocó – Zona Rural – Assu /RN 

 
João Marques Neto 

Gerente Geral 
 

 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
24ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias 

      O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
      FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0827223-36.2016.8.20.5001, proposta por NG CHAI 
CHEW e  NUKARTINA BINTE SADON TAN contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME,   ANTHONY 
JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e  GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO  de 
ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.049.723/0001-90, na pessoa de seu representante legal, 
ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, CPF nº. 017.454.496-04  e  GABRIELA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA,  CPF nº 051.386.034-77,  para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 
95.169,40, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso 
de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 
(art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados 
os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento 
executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte 
executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas 
processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o 
executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, Eloiza Campos, Auxiliar 
Técnica,digitei. 
Natal/RN, 21 de agosto de 2020 

RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA 
Juiz de Direito     

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
As informações processuais podem ser acompanhadas através do sítio “www.tjrn.jus.br” 

Endereço da Vara: Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – 2º andar - Forum Miguel Seabra Fagundes, Lagoa Nova 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

EOL Potiguar B61 SPE S.A., CNPJ 34.109.229/0001-80, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, para o PARQUE EÓLICO EOL VENTOS DE VILA MATO GROSSO I, composto por 17 (dezessete) 
aerogeradores, localizado na Vila Mato Grosso, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

Indústria de Tempero Pilão LTDA, 19.189.151/0001-01, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
(LS), para fabricação de temperos, localizado na Rua da Independência, 120, Centro, Município de Pau dos 
Ferros/RN. 

Ataciana Dias da Silva 
Representante 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

AUTO POSTO SANTO EXPEDITO EIRELI, CNPJ: 03.445.752/0001-54, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Instalação Nº 2020-155572/TEC/LI-0109, com prazo de validade até 20/11/2024,  para um Posto Revendedor de 
combustíveis líquidos, com capacidade de armazenamento de 30m3, localizado a Rua Umbelina Moreira, 230, 
Centro, Tenente Ananias/RN, CEP: 59.955-000. 
 

LEDIMAR DE SOUZA LEITE NETO 
Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
R. DA SILVA LIMA – ME, CNPJ: 21.039.832/0001-91, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Operação – LO de Nº 2020-154733/TEC/LO-0250, com prazo de validade até 10/11/2026 para Serviço de 
lavagem de veículos, localizado na Rodovia BR-101 nº 9575, Taborda, São José de Mipibu/RN, CEP: 59.162-
000. 

 
JOSÉ WEDSON COSTA LIMA 

Engenheiro Civil – CREA/RN: 2115632850 
Representante Legal 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

Serveng Energias Renováveis S/A, 11.696.857/0001-04, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO (Renovação da Licença 
de Operação) para o Centro de Controle de Operações (Canteiro de Obras da União dos Ventos), localizado no 
município de Pedra Grande-RN. 
 

Carlos Eduardo Nobrega Z.M de Campos 
Diretor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Canto da Ilha Geradora Eólica S/A, 13.336.397/0001-39 , torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS (Renovação de Licença 
Simplificada) para o Parque Eólico União dos Ventos VI, localizado no município de São Miguel do Gostoso - 
RN. 
 

Carlos Eduardo Nobrega Z.M de Campos 
Diretor 
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ZAPPING
AGATHA MOREIRA DIZ QUE QUARENTENA 
FOI PROVA DE FOGO PARA NAMORO

Juntos desde o � m de 2018, Agatha Moreira e Rodrigo Simas enfrentaram uma prova de fogo com a quarentena 
juntos. Mas sentem que sairão mais fortes disso tudo, prontos para enfrentarem qualquer problema. Pelo menos, é esta 
a análise da atriz. “Não somos tão românticos, mas somos parceiros. Acho que essa pandemia foi uma prova de fogo, 
e hoje sinto que podemos encarar tudo o que vier pela frente. A gente acha que para estarmos juntos, ambos têm que 
querer muito. Ser solteiro pode ser bem mais fácil, a� nal você só precisa lidar com suas próprias questões. Além disso, a 
gente acredita que os dois precisam somar na relação. E, principalmente, estarem felizes”, disse 

IMAGEM O jogador sueco 
Zlatan Ibrahimovic denunciou 
nesta segunda-feira o uso, 
segundo ele, indevido da sua  
imagem no jogo para FIFA 
21.“Quem deu ao FIFA (EA 
Sports) a permissão para usar 
meu nome e face?”
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AGATHA MOREIRA DIZ QUE QUARENTENA 

Juntos desde o � m de 2018, Agatha Moreira e Rodrigo Simas enfrentaram uma prova de fogo com a quarentena 
juntos. Mas sentem que sairão mais fortes disso tudo, prontos para enfrentarem qualquer problema. Pelo menos, é esta 
a análise da atriz. “Não somos tão românticos, mas somos parceiros. Acho que essa pandemia foi uma prova de fogo, 
e hoje sinto que podemos encarar tudo o que vier pela frente. A gente acha que para estarmos juntos, ambos têm que 
querer muito. Ser solteiro pode ser bem mais fácil, a� nal você só precisa lidar com suas próprias questões. Além disso, a 
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ESPOSA DE SÉRGIO 
MORO EXPLICA VOTO EM 
BOLSONARO EM 2018: ‘ERA 
O QUE TINHA PARA HOJE’

A advogada especializada 
em direito tributário Rosângela 
Wol�  Moro é companheira do 
ex-ministro da Justiça e ex-juiz 
Sérgio Moro há mais de 20 anos. 
No programa Conversa com 
Bial, ela fala sobre “Os Dias Mais 
Intensos: Uma História Pessoal 
de Sergio Moro”, seu recém-
lançado livro de memórias 
sobre os bastidores e o impacto 
da operação Lava Jato na vida 
da família. “Era o que tinha pra 
hoje. Preferi acreditar que ia ter 
jeito, que dessa vez vai.”
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PANDEMIA  | Carnatal 2020 foi oficialmente cancelado por causa 
da pandemia da Covid-19. Novas datas já foram anunciadas pela 

produção do evento: 2 a 5 de dezembro do próximo ano

PANDEMIA  | Carnatal 2020 foi oficialmente cancelado por causa 

CARNATAL 
SÓ EM 2021 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

FESTA Maior carnaval
fora de época do Brasil,

Carnatal completa 30 anos
de existência em 2020

O Carnatal de 2020 foi 
o� cialmente cancelado. A festa, 
que é uma das mais tradicionais 

da capital potiguar, deixará de 
acontecer pela primeira vez em três 
décadas. O evento acaba de completar 
30 anos e, durante esse tempo, já 
sofreu algumas mudanças, mas nunca 
teve que enfrentar o cancelamento, 
como acontece agora em virtude da 
pandemia causada pela Covid-19.

Através das redes sociais, a 
produção do Carnatal anunciou as 
novas datas previstas para o maior 
carnaval fora de época do mundo: 2 a 5 
de dezembro de 2021.

Alguns seguidores do Agora RN 
nas redes sociais opinaram sobre a 
decisão. “Atitude mais que correta, 

uma vez que o vírus ainda circula com 
muita intensidade”, contou Júnior 
Hermo. “Com a pandemia, devemos 
nos prevenir e tomar cuidado porque 
o coronavírus não acabou”, completou 
Julia Larissa.

O primeiro Carnatal ocorreu no 
ano de 1991 e foi realizado no centro 
de Natal, com apenas três blocos, entre 
eles o Caju, animado por Netinho, 
Banda Mel e Banda Cheiro de Amor. 
No circuito, havia 12 camarotes e 
nenhuma arquibancada. A festa 
cresceu e, devido a reivindicações 
de moradores do bairro, teve que ser 
transferida para o largo do estádio 
Machadão em 1994, onde foram 
montados 525 camarotes: já eram 14 
blocos e mais de 50 mil foliões. Desde 

2014, o evento é realizado na área 
externa da Arena das Dunas.

Antes de decidir pelo 

cancelamento, o diretor da Destaque 
– empresa responsável pela festa –, 
Roberto Bezerra, buscou entender 
como o setor de eventos estava 
adaptando aos novos protocolos de 
convivência, com o distanciamento 
social para evitar aglomerações. Foi 
analisado o novo formato das partidas 
de futebol. “Alguns países voltaram 
com a torcida nos estádios, com a 
capacidade reduzida de público nas 
arquibancadas e com outras medidas 
de segurança adotadas, como a 
aferição de temperatura”, disse. 

Mas, com a falta da vacina, a 
festa não poderia acontecer nos 
antigos moldes e uma possível 
readaptação seria considerada falha. 
“Sabemos que a alma do Carnatal é 

a confraternização, o beijo na boca”, 
pontuou Bezerra. Ainda de acordo 
com o diretor, as atrações estavam 
reservadas seguindo o planejamento 
para a primeira semana de dezembro 
deste ano. No entanto, com a avaliação 
do atual cenário, a programação foi 
cancelada. 

A celebração de três décadas de 
existência, portanto, só terá festa, 
trio e foliões no próximo ano, sob a 
promessa de uma vacina disponível 
para a população no primeiro 
trimestre de 2021  – o que irá viabilizar 
a realização do evento sem grandes 
ameaças à saúde pública na capital 
potiguar. Os artistas con� rmados para 
a edição do ano que vem devem ser 
divulgados em breve.

Sabemos que
a alma do Carnatal
é a confraternização,
o beijo na boca”

“
ROBERTO BEZERRA
DIRETOR DA DESTAQUE
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OCUPAÇÃO 
A chamada Ocupação 

Emmanuel Bezerra, nome dado à 
invasão de 60 famílias, com apoio 
do Movimento de Luta por Moradia 
nas Vilas, Bairros e Favelas, do 
prédio da velha faculdade de 
direito da Ribeira, que pertence ao 
patrimônio da UFRN, tem tido a 
adesão de importantes nomes do 
PT no RN e gerado críticas, talvez 
injustas, contra o reitor Daniel 
Diniz, por conta da ordem de 
despejo emitida. 

DEFESA 
A deputada federal Natália 

Bonavides e a vereadora eleita em 
Natal Brisa Bracchi, por exemplo, 
já anunciaram apoio à ocupação 
em suas redes sociais. “Quando 
morar é privilégio, ocupar é 
direito”, escreveu Natália. Ambas 
têm se colocado à disposição para 
dialogarem com a reitoria da UFRN 
e com representações do governo 
do Estado, da Prefeitura e da OAB. 

TOMBADO E PERIGOSO 
É importante dizer que o 

prédio antigo, que já abrigou, 
no início do século XX, a Escola 
Augusto Severo, é tombado como 
patrimônio histórico da União e 
encontra-se em avançado estado 
de abandono, com rachaduras nas 
paredes, inclusive, podendo causar 
acidentes gravíssimos aos seus 
atuais ocupantes. 

RESTAURAÇÃO VEM AÍ 
Inclusive, segundo informações 

de gente da cúpula da universidade, 
a atual administração, depois 
de muitas tentativas, conseguiu 
os recursos necessários para a 
execução do projeto de recuperação 
do prédio em questão, o que está 
em fase de conclusão, esperando, 
a partir de então, obter os meios 
para as obras de engenharia e assim 
vê-lo de� nitivamente restaurado. 

OBRIGAÇÃO 
Outro ponto importante a 

ser destacado, de acordo com 
fontes da academia, é que diante 
da invasão, à gestão não restava 
outra alternativa que não fosse a 
de levar o fato ao conhecimento da 
Advocacia Geral da União (AGU), 
órgão que defende os interesses 
jurídicos da instituição, sob pena 
de ser vista como negligente, 
passando a responder pelas 
consequências do ato da ocupação, 
até por se tratar de um bem público 
integrante do patrimônio histórico.  

SEM FUNDAMENTO 
Tem mais: A decisão de 

buscar a ordem judicial para a 
desocupação foi da AGU, através 
de sua procuradoria federal, e não 
da UFRN. Portanto, � ca claro que 
algumas críticas vistas nas redes 
sociais dirigidas ao reitor fazem 
sentido.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>>Luiz Felipe Pondé: “A 

festa brega de Réveillon está aí 
para ajudar a aumentar a se-
gunda onda. As pessoas falam 
do novo pico da Covid-19 agora 
como se falava da última moda 
na França”.  

>>>Covid-19: STF determi-

que privilegia o número de recu-
perados. 

>>>José Simão: “O Brasil se-
gundo o governo: Não existe ra-
cismo! Não existe pandemia! Não 
existe queimada na Amazônia! 
Nâo existiu ditadura militar! Só 
existe comunismo”. 

na que Governo Federal volte a 
divulgar dados integralmente. 
Os ministros do Supremo de-
cidiram que formato utilizado 
até junho deve ser adotado, em 
detrimento do modelo atual, 

RESPONSABILIDADE 
Vale ressaltar: Com a ocupação 

para moradia, está implícita 
a destruição do patrimônio 
histórico sob a responsabilidade 
do administrador. Ficando quieto, 
Daniel Diniz estaria concordando 
com a destruição. Certamente 
se enquadraria na descrição de 
algum delito e � caria submetido a 
uma denúncia criminal por parte 
do Ministério Público Federal, 
podendo responder a uma ação 
penal. 

CAMPANHA 
A chefe da Assessoria de 

Comunicação do Governo do 
Estado, jornalista Guia Dantas, 
comemorou no Twitter a 
veiculação, após oito meses, de uma 
campanha de prestação de contas 
do Governo do RN, assinada pela 
agência Dois A junto com o mago 
das lentes Giovanni Sérgio. 

MOSTRANDO 
“A primeira campanha 

após oito meses sem uma 
comunicação de massa e sem 
que conseguíssemos dizer a cada 
rincão desse Estado o que a gestão 
da professora Fátima Bezerra tem 
feito, mesmo em meio a um estado 
colapsado em diversas frentes”, 
comentou a assessora, que se disse 
orgulhosa do conteúdo que está 
indo ao ar.  

PRESTANDO CONTAS 
Segundo Guia Dantas, até 

o governo ter a chance de se 
comunicar – impedido pela 
pandemia de alcance mundial – “o 
esgoto e o submundo da notícia 
prevaleceram”. Na opinião da 
secretária, agora é o momento de 
fazer o que a governadora sempre 
determinou: “Prestar contas, dar 
transparência aos atos do seu 
Governo e mostrar que estamos, 
sim, trabalhando duro e cuidando 
das pessoas”. 

RACISMO 
Deu no El País Brasil que, 

para 90% dos brasileiros, 
existe racismo no País e 52,7% 
veem impulso racista no caso 
Carrefour, segundo Atlas Político. 
O levantamento aponta que a 
maioria da população reconhece 
o preconceito de raça no crime 
e aponta divisão ideológica 
profunda nas convicções sobre 
questões raciais no Brasil. 

SEM CERVEJA 
Falta cerveja nos 

supermercados brasileiros. É o que 
diz consultoria Neogrid publicada 
pela revista Isto É. “Com o verão 
se aproximando, nada melhor do 
que aquela cervejinha gelada. Só 
que a produção da bebida não está 
dando conta da demanda e pode 
faltar o produto nas festas de � m 
de ano”, alerta a revista.

A deputada estadual Eudiane Macedo encontrou-se com a 
governadora Fátima Bezerra na missa da padroeira de Natal, 
Nossa Senhora da Apresentação, neste sábado, na Catedral 
Metropolitana, celebrada pelo arcebispo Dom Jaime

Secretário de Esportes do Natal, Cláudio Porpino, foi a 
Recife para participar da campanha de João Campos, do 
PSB, que disputa num segundo turno à Prefeitura da capital 
pernambucana contra a prima Marília Arraes

Depois de muito trabalho na campanha para a Prefeitura 
de Mossoró, a deputada estadual Isolda Dantas aproveita o 
tempo com o filho Pedro



Volta do “Vídeo Show” tem torcida na Globo
Após as últimas mudanças anunciadas na Globo, 

em especial a chegada de Ricardo Waddington ao 
comando do Entretenimento, passou a existir uma 
torcida muito forte para que a situação do “Vídeo 
Show” possa ser revista.

E o seu � m revertido.
O programa saiu do ar em janeiro de 2019, após 30 

anos de exibição, por questões de audiência. 
Ficava atrás da Record, perdendo com frequência 

para o “Balanço Geral”.
A volta do “Vídeo Show”, até por sua função 

estratégica, é defendida internamente, porque 
sempre foi um ponto de apoio importante para toda 
a programação da Globo, ao destacar os seus feitos e 
revelar um pouco da sua vida interna.

E que poderá ser agora, em um outro momento, 
ainda mais turbinado com as produções do 
Globoplay.
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Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O lado bom para Kallyna Sabino, 

que deixou a apresentação do “Jornal 
da Manhã” na Jovem Pan, é que 
agora não precisa mais acordar às 
3 da madrugada...A propósito da 
Pan, Tutinha, o dono, segue com a 
ideia de ter um canal no YouTube 
com 24 horas de jornalismo.Em 
comunicado ontem, a TV Cultura 

informou que o programa “Manhattan 
Connection” deverá fazer parte da sua 
grade a partir de 2021...O programa 
se despediu domingo da GloboNews...
A saída também está relacionada ao 
processo de transformação no Grupo 
Globo.Diante das avaliações que 
vem sendo feitas todas as semanas, 

os profi ssionais com mais de 60 
anos deverão continuar afastados 
das transmissões esportivas da 
Globo...As possibilidades de 

voltarem a trabalhar ainda este ano se 
complicaram ainda mais nas últimas 
semanas, com o aumento de casos 

de Covid-19...O problema é que no 
SporTV, por exemplo, as substituições 
não estão à altura de Milton Leite e J. 

Junior.
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MAIS UM
Por determinação da 

Disney, “Fox Nitro”, programa de 
automobilismo, com apresentação 
do Flávio Gomes no Fox Sports, 
também será retirado do ar.

Mais um de uma lista que já é 
bem extensa.

DESOBEDIÊNCIA
O esvaziamento do Fox 

Sports, entre programas e pessoal, 
levanta questões muito sérias. Por 
exemplo: como � ca a decisão do 
Cade que aprovou a fusão com a 
ESPN? A manutenção dos canais? 
A manutenção dos produtos e 
programas?

A prática tem mostrado tudo 
diferente. Que não está havendo esta 
obediência.

GRAVAÇÕES NA FRANÇA
Começaram, sábado, as 

gravações de “Ameaça Invisível”, 
nova série da Record, na França.

As cenas contam com a 
participação dos atores Sílvia 
Fagundes e Sandro Dourado, 
intérpretes de Marie Durand, 
engenheira geneticista, e Mr. Noah, 
ex-policial da Interpol que é dono de 
uma empresa de escolta e segurança.

HORÓSCOPO

As negociações tornam-se intensas e difíceis com a Lua 
em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio no mesmo 
signo e em tenso aspecto de Urano em Touro. O dia traz 
nervosismo, portanto, esforce-se para manter a calma. 
Frustração fi nanceira.

Cuidado com gastos desmedidos e desnecessários com 
a Lua em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio no 
mesmo signo e em tenso aspecto de Urano em Touro. 
As frustrações não devem infl uenciar as suas compras. A 
ansiedade e a impulsividade podem prejudicá-lo.

As relações passam por mudanças importantes com 
a Lua em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio 
no mesmo signo e em tenso aspecto de Urano em 
seu signo. É possível que uma parceria ou sociedade 
comercial seja discutida. 

Aproveite para ler e escrever com a Lua em seu signo, 
que se une a Marte e Mercúrio também em Escorpião 
e em tenso aspecto de Urano em Touro. O dia promete 
nervosismo, obrigando-o a tomar cuidado com as 
palavras. 

O trabalho mostra-se intenso com a Lua em Escorpião, 
que se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em 
tenso aspecto de Urano em Touro. Não se deixe abater 
pelo nervosismo. Um colega ou projeto pode ser motivo 
de frustração.

As emoções se afl oram com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. O dia traz nervosismo. A 
vida social e as conversas vazias perdem a importância 
neste período.

Uma paixão pode despertá-lo com a Lua em Escorpião, 
que se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em 
tenso aspecto de Urano em Touro. A vida social ganha 
força e movimento e, assim, alguém interessante pode 
balançar com o seu coração.

As amizades se aproximam com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. A vida social ganha força 
e movimento. Um projeto em equipe promete rápido 
desenvolvimento. Afaste-se de brigas e discussões.

A vida doméstica e familiar será priorizada com a Lua 
em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio no mesmo 
signo e em tenso aspecto de Urano em Touro. Não se 
envolve em provocações. As emoções mostram-se 
intensas. O movimento social fi cará para depois.

Você se mostra mais agressivo e determinado a alcançar 
suas metas de carreira com a Lua em Escorpião, que se 
une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. A apresentação de projetos 
é benefi ciada. O trabalho pede o seu envolvimento.

As amizades se aproximam com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. A vida social se movimenta. 
Tomadas de decisões e reuniões de negócios são 
benefi ciadas. 

Mantenha-se em equilíbrio com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. Uma viagem pode ser feita 
ou marcada. O momento é de equilíbrio emocional e 
intensa atividade emocional. 

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)
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PROTAGONISTA
Já está 
estabelecido que 
Juliana Knust 
fará o principal 
papel de “Ameaça 
Invisível”, nova 
série da Record. 
Renata Aleixo, 
sua personagem, 
é uma médica 
infectologista de 
muito prestígio, 
com premiações 
nacionais e 
internacionais.
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DESGASTE

MESSI DESFALCA 
O BARCELONA EM 
JOGO DA LIGA DOS 
CAMPEÕES

DANIEL CASTELO BRANCO

MIGUEL SCHINCARIOL/CBF

GETTY IMAGES

A paralisação de três meses no 
futebol causada pela pandemia 
do novo coronavírus e a mara-

tona de jogos neste segundo semestre 
têm feito o número de lesões nos joga-
dores subir. A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) ainda vai compilar 
todos os dados ao final da temporada, 
em fevereiro, mas a entidade e os pro-
fissionais de clubes brasileiros acredi-
tam que os casos serão muito superio-
res em relação a anos anteriores.

Na volta dos treinos em junho, os 
trabalhos foram focados na preven-
ção de lesões. Os jogadores realizaram 
atividades durante a pausa do futebol, 
mas em casa, acompanhados de forma 
virtual pelos profissionais dos clubes. 
Mesmo com a preparação antes do 
reinício dos campeonatos, os atletas 
sentiram o pouco tempo entre uma 
partida e outra. A CBF acordou com a 
Federação Nacional dos Atletas Profis-
sionais de Futebol (Fenapaf) a redução 
do tempo mínimo de descanso entre 
os jogos, passando de 66 horas de in-
tervalo para 48 horas. Tudo por causa 
do calendário espremido até o fim da 
temporada.

O coordenador científico do 
Palmeiras, Daniel Gonçalves, ainda 
aponta outro fator para o desgaste dos 
jogadores: as viagens para outros Esta-
dos e para outros países para a disputa 
de torneios continentais, como Copa 
Libertadores e Copa Sul-Americana. 

Agora, com as fases decisivas das com-
petições de mata-mata, o desgaste 
mental também acaba influenciando.

“Já prevíamos isso e fizemos um 
controle específico de carga desde a 
quarentena, com os trabalhos virtuais. 
Projetamos atividades não só para for-
talecimento, como também de preven-
ção. Mas são medidas paliativas. Com 
o acúmulo de jogos e viagens, pelo fato 
de o Brasil ter dimensões continentais 
e também deslocamentos para fora do 
País, os atletas inevitavelmente jogam 
sem estarem plenamente recuperados. 
Tem agora o componente emocional, 
que acaba aumentando a fadiga. Tudo 

isso influencia para o acontecimento 
de lesões”, afirmou Gonçalves.

Não são apenas os problemas 
musculares que têm preocupado os 
clubes. Diversos jogadores acabaram 
sofrendo lesões graves no joelho ou 
tornozelo. No Internacional, por exem-
plo, três titulares tiveram de passar por 
cirurgia no joelho: Guerrero, Saravia e 
Boschilia, que romperam o ligamento 
cruzado anterior e só voltarão a atuar 
em 2021. 

Outro jogador que só ficará à dis-
posição no ano que vem é Felipe Melo, 
que fraturou o tornozelo esquerdo em 
disputa com Neto Borges, do Vasco, no 
início deste mês. Para o coordenador 
científico do Palmeiras, a maratona de 
jogos e a pausa de três meses do fute-
bol também explicam a quantidade de 
lesões sofridas por choques. 

“Na quarentena, eles deixaram de 
fazer trabalhos específicos. Acabam 
reagindo com frações de segundos de-
pois do que reagiriam se não ficassem 
tanto tempo parado”, apontou Daniel 
Gonçalves.

No Corinthians, Flávio de Oliveira 
afirmou que essa é uma das preocu-
pações no clube. “O jogo ficou mais 
intenso hoje em dia. Como os espaços 
estão diminuindo, também tem muito 
choque. Por isso trabalhamos muito a 
mobilidade dos jogadores, de quadril, 
joelho e tornozelo. As lesões fazem 
parte e tentamos amenizar”.

Preocupados, times 
discutem aumento de 
lesões no Brasileirão
CONTUSÕES | Paralisação de três meses no futebol causada pela pandemia do coronavírus e a maratona de 
jogos neste segundo semestre têm feito o número de lesões nos jogadores subir na Primeira Divisão

 CBF reduziu o tempo mínimo de descanso entre os jogos no futebol brasileiro, passando de 66 horas de intervalo para 48 horas

Com um aproveitamento 
de 100% nas três primeiras ro-
dadas da Liga dos Campeões, 
o técnico holandês Ronald Ko-
eman, do Barcelona, resolveu 
tomar uma atitude ousada pa-
ra a partida contra o Dínamo 
de Kiev, nesta terça-feira, na 
Ucrânia. Para evitar maior des-
gaste físico por conta da sequ-
ência de jogos na temporada, o 
craque argentino Lionel Messi 
será poupado e nem viajará 
com a delegação nesta segun-
da. “Decidimos não levar nem 
Leo (Messi) nem Frenkie (De 
Jong) porque a ‘Champions’ 
está cômoda com os nove pon-
tos que temos e (eles) necessi-
tam de um descanso”, afirmou 
Koeman. O Barcelona lidera 
o Grupo G, que ainda conta 
com Juventus (seis pontos), 
Dínamo de Kiev e Ferencva-
ros, da Hungria, com um cada. 
Assim, uma vitória na Ucrânia 
garantirá matematicamente a 
classificação do time espanhol 
às oitavas de final.

Apesar da explicação do 
treinador, essa será uma situ-
ação bastante rara na carreira 
da Messi. Apto a jogar, ele não 
foi sequer relacionado para a 
competição que já disputou 
146 partidas e é um dos recor-
distas.

Além de Messi e De Jong, 
o Barcelona também não 
contará com Gerard Piqué. De 
acordo com o departamento 
médico, o zagueiro e capitão 
teve uma torção no ligamento 
lateral interno do joelho direi-
to durante a partida contra o 
Atlético de Madrid, no sábado, 
em Madri, pelo Campeonato 
Espanhol. “Os exames realiza-
dos neste domingo no jogador 
Gerard Piqué diagnosticaram 
uma torção de grau 3 no li-
gamento lateral interno do 
joelho direito e também lesão 
parcial do ligamento cruzado 
anterior. É uma baixa e sua 
situação será analisada nos 
próximos dias”, disse o clube.

VÔLEI

EX-LEVANTADOR DA 
SELEÇÃO BRASILEIRA 
REFORÇA CLUBE 
POTIGUAR

CBV

Experiência bem que po-
dia ser o sobrenome dele. Mar-
lon Muraguti Yared, 43 anos 
de vida, mais da metade nas 
quadras de vôlei. O levantador 
com passagens por todas as 
categorias da seleção brasilei-
ra – e conquistas expressivas 
em todas elas, é o novo reforço 
do Unimed/Aero para a dispu-
ta da Superliga B, em janeiro.

“Estar vinculado a um 
novo projeto é sempre muito 
importante pra mim. Poder 
levar toda minha experiência 
pro voleibol do RN e do Nor-
deste vai ser uma experiência 
de muita descoberta e muita 
responsabilidade. Estou muito 
honrado de fazer parte desse 
projeto, ainda mais tendo à um 
técnico criterioso como Fadul. 
Apesar de jovem, ele tem todo 
o meu respeito e do ambiente 
de vôlei de alta performance”, 
explica o levantador.

Campeão mundial adulto 
em 2010 e bronze na Copa do 
Mundo 2011, Marlon chegou 
a planejar a aposentadoria 3 
anos atrás, mas na temporada 
passada, defendeu o Sesc/RJ 
na Superliga A. “Um levanta-
dor com a experiência do Mar-
lon faz toda a diferença num 
time. Não tenho dúvidas de 
que ele vai contribuir muito no 
Unimed/Aero”, diz Alessandro 
Fadul, técnico do time.

A contratação de Marlon 
teve o aval de Fadul, e foi possí-
vel graças aos patrocinadores. 
“A Brisa Net, operadora de in-
ternet, renovou o patrocínio ao 
time. É muito importante ter 
ao nosso lado empresas que 
acreditam no nosso potencial 
e nos ajudam a crescer”, agra-
dece Matheus Moreira, gestor 
esportivo do Aeroclube.

“Nosso vamos trabalhar 
para que esse seja um projeto 
vencedor, que possamos ven-
cer a Superliga B e conquistar 
o acesso à A, que é o objetivo 
maior da temporada”, garante 
Marlon.

Na quarentena, eles 
deixaram de fazer trabalhos 
específicos. Acabam 
reagindo com frações de 
segundos depois do que 
reagiriam se não ficassem 
tanto tempo parado”

“
DANIEL GONÇALVES
COORDENADOR DO PALMEIRAS


