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A história de um 
empreendedor que 
enganou o coronavírus
PERFIL. 8 E 9 | Em meio ao impacto 
trazido pela pandemia para o turismo, 
Antônio Neto conseguiu construir uma 
saída para os negócios

Supremo vai decidir 
se vacina contra Covid 
será obrigatória ou nãoAzul anuncia retomada de 

voos de Natal para Belo 
Horizonte e Campinas e 
mais conexões para Recife

Um ano depois, refugiados 
venezuelanos ainda sofrem 
para acessar direitos 
básicos em Natal

TURISMO. 5 | Reunião entre companhia 
e representantes do Governo do Estado 
discutiu também possível retorno das 
atividades da companhia em Mossoró

IMIGRAÇÃO. 7 | Só agora Semtas 
conseguiu finalizar banco de dados para 
emitir CPF e cartão SUS dos refugiados. 
Parte mora em casa na Zona Oeste
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A GREVE 
CONTINUA

PANDEMIA. 5 | Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski decidiu nesta sexta-feira 
23 que vai levar diretamente ao plenário 
três ações que discutem a realização 
compulsória de vacinação e outras 

medidas profiláticas no combate à 
pandemia de Covid-19.
Ele aplicou o chamado rito abreviado, 
que permite o exame do caso 
diretamente pelo colegiado da Corte. 
Com isso, abriu mão de emitir uma 

decisão individual a respeito do tema.
STF reúne atualmente quatro ações 
que tratam do tema – três favoráveis à 
vacinação mais ampla e/ou obrigatória, e 
uma que pede a proibição da vacinação 
compulsória.

POTIGUAR 
NO 
THE VOICE

MÚSICA. 13 | Filipe 
Toca, que ganhou os 
corações dos jurados 
do programa, conta
o que espera da 
parceria com Iza

DIEGO MARCEL
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TRANSPORTE. 2 | Paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus de 
Natal, iniciada nesta sexta-feira 23, vai continuar durante o fim de semana. 
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários (Sintro), apenas 40% 
da frota estará circulando em Natal. Rodoviários cobram das empresas de 
ônibus o pagamento do vale-alimentação e do plano de saúde, benefícios que 
foram suspensos no início da pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta, 
permissionários do transporte alternativo também pararam (foto). E prometem 
fazer outras mobilizações na semana que vem
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MAURO TERAYAMA

A greve dos motoristas e cobra-
dores de ônibus de Natal, ini-
ciada nesta sexta-feira 23, vai 

continuar durante o � m de semana. 
Segundo o Sindicato dos Trabalhado-
res Rodoviários (Sintro), apenas 40% 
da frota estará circulando em Natal.

Os rodoviários cobram das empre-
sas de ônibus o pagamento do vale-ali-
mentação e do plano de saúde, benefí-
cios que foram suspensos no início da 
pandemia do novo coronavírus. Na se-
mana passada, houve audiências na Jus-
tiça do Trabalho, mas os rodoviários não 
chegaram a um acordo com os patrões.

Além dos motoristas e cobra-
dores de ônibus, os permissio-
nários do transporte alternativo 
aderiram ao protesto nesta sex-
ta. Eles pararam de rodar e, em 
protesto, fecharam pela manhã 

Greve dos rodoviários continua  este 
fim de semana, só com 40% da frota
TRANSPORTE | Categoria cobra pagamento de vale-alimentação e plano de saúde, benefícios que estão suspensos desde o início da pandemia do novo coronavírus. Sindicato das 
empresas alega que pagamento do plano de saúde já está assegurado e que negocia valor do vale-alimentação. Em nota, disse que paralisação tem motivação eleitoral e política

Usuários precisaram ter paciência nas paradas e enfrentar ônibus lotados nesta sexta-feira 23Alternativos 
também param

Seturn diz que 
greve “pune” a 
sociedade

trechos das avenidas Rio Branco 
e Deodoro da Fonseca, nas ime-
diações do viaduto do Baldo.

À tarde, a categoria fechou o 
cruzamento das avenidas Bernar-
do Vieira e Salgado Filho. A inter-
rupção impediu o fluxo de veículos 
do principal cruzamento viário da 

capital potiguar. Os motoristas do 
transporte alternativo reclamam 
que nem todos os opcionais rece-
bem cartões de passagem, o que di-
ficulta o atendimento aos passagei-
ros - que só podem pagar a viagem 
com dinheiro.

A categoria alega ainda que 

houve redução nos valores entre-
gues para quem presta o serviço. 
Eles a� rmaram que, caso o Se-
turn não modi� que o sistema de 
rateio, novas paralisações serão 
feitas já na próxima segunda 26.

O Sindicato das Empresas de 
Transportes Urbanos de Passa-
geiros (Seturn) a� rmou, em nota, 
que a greve dos rodoviários “pu-
ne” a sociedade ao forçar a” ino-
bservância de protocolos sanitá-
rios de prevenção à Covid-19”.

Segundo o Seturn, na última 
audiência de conciliação, foi asse-
gurado o pagamento do benefício 
do plano de saúde e solicitada a 
suspensão da greve até o dia 29 
para negociar o valor do vale-ali-
mentação e outros benefícios. No 
entanto, não houve acordo.

Para o Seturn, “a intransigên-
cia do Sintro em não aceitar a con-
tinuidade das negociações revela 
o cunho político da manifestação, 
pois qualquer ajuste que fosse re-
alizado somente seria objeto da 
folha de pagamento de outubro, 
em 9 de novembro”. O Seturn ale-
ga ainda que a crise causada pela 
pandemia tem di� cultado a con-
cessão de benefícios.

As empresas de ônibus tam-
bém repudiaram o que classi� -
caram como “ato de terrorismo 
praticado pela Transcoop Natal 
(transporte alternativo), que blo-
queia vias públicas com o objeti-
vo de prejudicar ainda mais a po-
pulação natalense”. “As questões 
quanto a forma de distribuição 
das vendas do vale transporte é 
objeto de aprovação regular de 
assembleia sindical, onde teve 
assento a própria Transcoop -- 
que não se opôs à metodologia de 
rateio”, diz o sindicato das empre-
sas de ônibus, chamando o movi-
mento de “político e eleitoreiro”.

Um contrato do Ministério da 
Saúde de R$ 133,2 milhões 
para compra de 10 milhões de 

kits de reagentes e insumos usados 
em testes de Covid-19 está sob sus-
peita de irregularidades. O documen-
to foi assinado em 21 de agosto, já na 
gestão do ministro Eduardo Pazuello.

A informação foi repassada ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
pela Diretoria de Integridade da pas-
ta, que produziu um relatório para a 
� scalização periódica das medidas 
adotadas pelo ministério relaciona-
das à pandemia.

Com base no documento apre-
sentado pelo ministério, a Secretaria 
de Controle Externo da Saúde do 
TCU produziu um relatório em que 
relata “diversas alterações na especi-
� cação do objeto a ser contratado” ao 

longo do processo de compra.
Em decisão, a Corte aprovou na 

quarta-feira 21 a solicitação de ado-
ção de providências ao Ministério da 
Saúde.

O relatório aponta ainda que um 
pedido de reconsideração apresen-
tado pela empresa que � cou em 2º 
lugar no processo de aquisição emer-
gencial, alegando direcionamento à 
vencedora, foi ignorado pelos setores 
responsáveis e mantido fora do co-
nhecimento de outros integrantes da 
pasta.

Ao TCU, o Ministério da Saúde 
informou que avalia “a possibilidade 
de receber a 1ª parcela e, posterior-
mente, anular o contrato”, além dis-
so, vai “reavaliar a real necessidade 
de contratação dos testes e de ins-
taurar procedimento para apurar a 
responsabilidade dos envolvidos na 
contratação.”

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

TCU investiga contrato do Ministério 
da Saúde para testes de coronavírus

PANDEMIA

GUSTAVO SALES / CÂMARA DOS DEPUTADOS A direção nacional do PT vai 
questionar os candidatos a 
prefeitos de capitais que não 

estão cumprindo a decisão partidá-
ria de usar as campanhas para fazer 
a defesa do PT, do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o embate com 
o governo Jair Bolsonaro. O partido 
tem enfrentado resistência de alguns 
candidatos que se recusam a nacio-
nalizar as campanhas municipais.

A di� culdade foi exposta pelo 
coordenador do Grupo de Trabalho 
Eleitoral (GTE) do PT, deputado 
José Guimarães (PT-CE), em reu-
nião com a direção do partido nesta 
semana. Segundo dirigentes, uma 
subcomissão do GTE encabeçada 
por Guimarães e pela presidente do 
PT, Gleisi Ho� mann, vai procurar as 
campanhas nas capitais para cobrar 
a nacionalização.

Em Natal, o partido lançou a can-
didatura a prefeito do senador Jean 
Paul Prates. O ex-presidente Lula já 
apareceu na propaganda eleitoral do 
candidato, assim como já foram vei-
culadas críticas a Bolsonaro.

“Existe uma subcomissão do 
GTE que tem se reunido com os 
candidatos das capitais discutindo a 
importância de levar para os progra-
mas o legado do PT, de fazer o enfren-
tamento com o governo Bolsonaro, 
fazer a defesa do presidente Lula e 
informar à população brasileira o es-
tado real da crise pela qual estamos 
passando”, disse e secretária nacional 
de Finanças do PT, Gleide Andrade.

Gleide citou como exemplo de 
campanhas que desde o início estão 
“indo para cima” de Bolsonaro: as de 
Márcio Macedo, em Aracaju, e Jilmar 
Tatto, em São Paulo.

PT cobra candidatos que
não estão defendendo Lula

ELEIÇÕES 2020
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ADVOGADO NA MIRA DA PF
A Polícia Federal cumpriu 

ontem mandados de busca e apre-
ensão em cinco endereços ligados 
a Nythalmar Dias Ferreira Filho, 
advogado de réus famosos da Lava 
Jato no Rio de Janeiro.

ACESSO DIRETO A BRETAS
A ofensiva se baseia em um 

inquérito aberto a partir de repre-
sentação feita pelo advogado Carlo 
Luchione endereçada à força-tarefa 
da operação e à OAB-RJ, na qual o 
advogado é acusado de vender para 
seus clientes in� uência junto ao juiz 
Marcelo Bretas e a procuradores da 
República. O processo foi enca-
minhado para a área criminal do 
Ministério Público do Rio.

AFASTAMENTO DO TRABALHO I
O número de pessoas afastadas do 

trabalho para � carem em distancia-
mento social diminuiu no Rio Grande 
do Norte. Ao todo, 65 mil trabalhado-
res permaneceram fora dos cargos no 

ALEXVIANA
mês de setembro no Estado.

AFASTAMENTO DO TRABALHO II
O dado está na Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Covid-19, divulgada nesta 
sexta-feira 23 pelo Instituto Brasilei-
ro de Geogra� a e Estatística (IBGE).

AFASTAMENTO DO TRABALHO III
O número tem caído desde 

maio, quando começou a pesquisa. 
No mês anterior, agosto, esse nú-
mero era de 84 mil. Em julho, eram 
140 mil trabalhadores. Em maio, 
na maior marca, 272 mil pessoas 
estavam nessa condição.

AFASTAMENTO DO TRABALHO IV
Segundo o IBGE, esses traba-

lhadores são apenas os que estão 
afastados o� cialmente dos cargos 
do trabalho, seja com remuneração 
ou não. Os funcionários em home 
o�  ce não integram esse grupo.

ROUBAR PARA BEBER
O Partido Verde de Belém (PA) 

abriu um processo interno de expul-
são contra um candidato a vereador 
da capital paraense, André Doug. Ele 
aparece em um vídeo a� rmando que 
vai “roubar para beber com amigos”. 
Depois da repercussão negativa da 
fala, o candidato divulgou outro vídeo 

a� rmando que foi só uma brincadeira 
com amigos e que ele é “brincalhão”.

ATENTADO?
Ainda em Belém, a casa da candi-

data a vice-prefeita Patrícia Queiroz 
(PSC) foi alvo de ao menos quatro ti-
ros na madrugada desta sexta-feira. A 
assessoria de imprensa da campanha 
informou que parte dos disparos foi 
em direção ao quarto do � lho de cinco 
anos da candidata. Patrícia e a criança 
estavam na residência no momento 
do ataque, mas não � caram feridos.

FUSÃO DE PARTIDOS I
O ministro Luís Roberto Barroso, 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 
pediu vista (mais tempo para análise) 
no julgamento de uma ação que 
questiona a norma que impede a fusão 
ou a incorporação de legendas criadas 
há menos de cinco anos.

FUSÃO DE PARTIDOS II
A ação foi proposta pela Rede Sus-

tentabilidade e estava sendo apreciada 
pelo plenário virtual. O julgamento 
se encerraria nesta sexta-feira 23. A 
relatora do caso, ministra Cármen 
Lúcia, votou para negar o pedido e 
manter a regra atual. Alexandre de 
Moraes e Marco Aurélio acompanha-
ram a relatora.

EMBAIXADAS FECHADAS
O presidente Jair Bolsonaro 

a� rmou ontem que fechou em 2020 
ao menos sete embaixadas para eco-
nomizar recursos. Foram encerrados 
postos do País em Serra Leoa, Libéria, 
Granada, Dominica, São Cristóvão 
e Névis, São Vicente e Granadina e 
Antígua e Barbada.

OPERAÇÃO LAVA JATO | Denúncia da força-tarefa, aceita nesta sexta-feira 23, aponta repasse de propina de
R$ 4 milhões pela Odebrecht ao Instituto Lula. Dois ex-executivos da empreiteira também se tornaram réus

O ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva (PT) se tornou réu 
em novo processo na Lava 

Jato Paraná após a 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba receber a denúncia 
apresentada pela força-tarefa contra 
suposta lavagem de R$ 4 milhões da 
Odebrecht ao Instituto Lula.

A peça acusa o petista de receber 
propinas da empreiteira como se 
fossem doações o� ciais ao instituto. 
O ex-ministro da Fazenda Antônio 
Palocci e o presidente do Instituto 
Lula, Paulo Okamotto, além de dois 
ex-executivos da Odebrecht, tam-
bém foram postos no banco dos réus.

É a quarta denúncia da Lava Jato 
Paraná a ser aceita contra Lula e a 
segunda relacionada ao instituto que 
leva o nome do ex-presidente. A peça 
também é a primeira assinada pelo 

novo coordenador da força-tarefa 
paranaense, Alessandro José Fernan-
des de Oliveira, que substituiu Deltan 
Dallagnol no comando do grupo no 
início de setembro.

A denúncia foi recebida pelo juiz 
Luiz Antônio Bonat, que disse que a 
força-tarefa “não se escora tão-some-
te no depoimento de colaboradores” 
ao acusar Lula, mas “igualmente em 
provas e indícios obtidos de forma 
autônoma e independente”.

Em nota, o criminalista Cristiano 
Zanin Martins, que defende Lula, a� r-
mou que o recebimento da denúncia 
“é mais um ato de perseguição” contra 
o petista. O advogado acusa a força-
-tarefa de tentar “transformar doa-
ções lícitas e contabilizadas” em “atos 
ilícitos, durante o período eleitoral, 
em evidente prática de lawfare”.

De acordo com os procuradores, 
Marcelo Odebrecht teria autorizado 
o pagamento de R$ 4 milhões a Lula 
que seriam quitados da subconta 
“amigo”, associada ao petista, listada 
na planilha “Italiano” do Setor de Ope-
rações Estruturadas da empreiteira. A 
conta-corrente teria sido criada pela 
Odebrecht com saldo de R$ 35 mi-
lhões destinados ao atendimento ‘de 
gastos e despesas’ de Lula.

Para “lavar” a propina, os repasses 
foram contabilizados como doações 
o� ciais ao Instituto Lula, quitadas 
em quatro parcelas de R$ 1 milhão. 
Segundo a Lava Jato, a denúncia é 
embasada em e-mails e planilhas 
apreendidas em buscas feitas em fa-
ses anteriores da operação, além das 
delações de Marcelo Odebrecht e An-
tônio Palocci.

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Lula, Palocci e Okamotto viram
réus por lavagem de dinheiro 

Trinta e um partidos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
estão inscritos na Dívida Ativa da 

União por não quitarem débitos com o 
Estado brasileiro. O valor, que ultrapassa 
R$ 223,4 milhões, foi acumulado por fal-
ta de pagamento do FGTS, de repasses 
ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), multas trabalhistas, eleitorais e 
dívidas tributárias e não tributárias.

Os números são da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
do Ministério da Economia, e foram 
analisados pelo portal Metrópoles. O 
montante utilizado como base para a 
reportagem refere-se à soma das dívidas 
ativas de todos os níveis de direção par-
tidária — nacional, estadual e local — de 
uma mesma sigla.

No ranking, o Partido dos Trabalhado-
res (PT) está com folga em primeiro lugar. 
As 774 instituições ligadas à sigla acumu-
lam R$ 34.844.663,01 de pendências aos 
cofres públicos. Desse total, pelo menos 
23,2% (R$ 8.111.971,16) é do diretório 

regional do Rio Grande do Sul, que deve 
R$ 155.099,67 em débitos tributários, R$ 
7.450.113,18 em dívidas previdenciárias e 
R$ 497.114,39 em multa eleitoral.

O partido alega que dividiu a maior par-
te dos débitos e que está pagando as parcelas.

O Democratas (DEM) ocupa o se-
gundo lugar entre os maiores devedores, 
com R$ 24.072.837,63 em pendências 
nos 588 CNPJs registrados com o nome 
do partido. Ele é seguido do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), que 
acumula R$ 18.505.982,05 atrasos nos 
repasses de débitos tributários, previ-
denciários e multa eleitoral.

De acordo com o especialista em 
direito eleitoral Daniel Falcão, “as dívidas 
são apenas tributárias e não acarretam 
nenhum problema eleitoral aos parti-
dos”, explicou. Segundo ele, os valores 
são altos, mas ressaltou que “cada sigla 
tem inscrições de diretórios partidários 
individuais, ou seja, um CNPJ diferente 
para siglas nacionais, regionais ou mu-
nicipais.”

PT é o partido que mais deve à União, com pouco mais de R$ 34 milhões em débitos

Partidos políticos devem 
mais de R$ 223,4 milhões

À UNIÃO

DANIEL FERREIRA / METRÓPOLES

EDUARDO KNAPP / FOLHAPRESSRODOLFO BUHRER / REUTERSMARLENE BERGAMO / FOLHAPRESS

Ex-ministro Antonio Palocci Presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto

ALEX



INTRIGAS TERIAM COMO 
FONTE ASSESSORIA DE RAMOS

COVID: PANORAMA DO 
BRASIL É O MELHOR EM 130 DIAS
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CHAVE DE CADEIA
Condenado pela distribuição 

de leite em caixas com logotipo de 
sua gestão, quando prefeito de Nova 
Iguaçu, o ex-senador Lindberg Farias 
(PT) é suspeito também de lesão ao 
patrimônio público e enriquecimento 
ilícito. E ainda queria ser candidato a 
vereador no Rio de Janeiro.

A FORÇA LOCAL
Candidato à prefeitura de Manaus 

com o apoio ostensivo de Bolsonaro, 
Coronel Menezes (Patriota) patina 
desde a largada. Já o veterano político 
Amazonino Mendes lidera com folga 
todos os levantamentos.

OUTRO ACORDO DE PAZ
O presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump, assinou mais um 
acordo de paz na região do Oriente 
Médio e África do Norte. Os EUA vão 
ajudar o Sudão � nanceiramente em 
troca de o país africano reconhecer 
o estado de Israel. É o quarto acordo 
mediado por Trump na região.

É TUDO FAKE?
A CNN, que apoia os democratas, 

divulgou sua pesquisa sobre quem 

venceu o debate, nos EUA: deu Joe 
Biden, claro, com 53% a 39%. Já na 
Fox News, pró-republicanos, Donald 
Trump venceu de 74% a 24%.

A CRISE É SÉRIA
Centenas de moradores de um 

bairro de Brasília � caram 36 horas 
sem acesso à internet ou televisão 
entre quinta e sexta. O motivo: roubo 
de mais de 100m de cabos de � bra 
ótica e outros equipamentos.

TOMBO MENOR É VITÓRIA
A Confederação Nacional da 

Indústria prevê que a economia 
brasileira vai retrair 4,2% neste ano 
de pandemia. É boa notícia: lembra 
que “no auge da crise, teve quem 
acreditasse que o tombo seria de 9%”.

FAKE NEWS
O ativismo ideológico relata 

interpretações e não fatos. Ontem, 
Ernesto Araújo (Itamaraty) 
a� rmou, em português, que o Brasil 
rejeita o aborto “como método 
de planejamento familiar”. Não 
houve afronta às leis ou decisões do 
Supremo, como relatado por muitos 
comunicadores.

Em queda livre desde 8 de agosto, quando atingiu o pico de 
818,5 mil, o número de casos ativos, pessoas atualmente infectadas 
pela covid, despencou 51,3% para 399 mil nesta sexta, segundo 
o Ministério da Saúde. Ao contrário de europeus como França 
e Espanha, que têm números recordes de infecção este mês e já 
passaram de 1 milhão de casos, o Brasil tem o menor número de 
doentes dos últimos 130 dias.

O QUE IMPORTA
A queda nas mortes 

também foi de 52%, segundo o 
Worldometer, que monitora a 
pandemia no mundo. A média 
diária caiu de 1.019 para 493.

MENOS INFECÇÕES
No mesmo período, o Brasil 

também reduziu a média de 

casos em 48% o número de 
casos, de 43,5 mil para 22,7 mil, 
segundo o levantamento.

EUROPEUS VÃO MAL
França, Espanha, Reino 

Unido e Itália juntos “dão um 
Brasil”, mas os casos nesses 
subiram 917% e as mortes, 
incríveis 1.496% no período.

A polêmica envolvendo o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), que 
reagiu a “fofocas e intrigas” que “atrapalham o governo Jair Bolsonaro”, 
lançou luz sobre uma queixa crescente contra a assessoria do ministro-

chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Ministros 
e parlamentares aliados estão convencidos de que saem daquela pasta, 
que funciona no Palácio do Planalto, as intrigas plantadas em órgãos de 
imprensa, em geral atribuídas a uma fantasiosa “ala militar” do governo. Ao 
se utilizar da expressão “maria fofoca”, o ministro Ricardo Salles se referia a 
uma assessora de Ramos, cuja identidade não revelou. Após Salles reagir 
às “fofocas”, no Twitter e depois durante entrevista à Rádio Bandeirantes, 
entrou em campo a “turma do ‘deixa disso’”.  Poucos acreditam que Ramos 
faça intrigas. Afável e simpaticão, “ele ri até de barulho de xícaras”, diz um 
ministro com gabinete no Planalto. Apesar disso, Ramos tem sido acusado 
por político aliados de “não resolver” e de manter emperradas demandas e 
emendas parlamentares.
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INTERFERÊNCIA |  Líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon, afirmou que está coletando assinaturas
para instalar uma CPI para apurar se o presidente usou o cargo e as instituições para atrapalhar investigações

O presidente Jair Bolsonaro par-
ticipou de uma reunião, em 25 
de agosto, com advogados do 

� lho, o senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ). O objetivo foi debater 
supostas “irregularidades das informa-
ções constantes de Relatórios de Inves-
tigação Fiscal” produzidos por órgãos 
federais sobre o senador.

Também foram ao encontro o mi-
nistro do Gabinete de Segurança Ins-
titucional, Augusto Heleno, e o diretor 
da Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin), Alexandre Ramagem.

A reunião, que não foi registrada 
nas agendas o� ciais do presidente nem 
de Augusto Heleno, foi revelada nesta 
sexta-feira 23 pela revista Época.

Desde julho de 2018, Flávio Bolso-
naro é investigado pelo Ministério Pú-
blico do Estado do Rio (MP-RJ) por sus-
peita de peculato, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa. A investiga-
ção começou a partir de um relatório 
do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf). O trabalho identi� -
cou “movimentações � nanceiras atípi-
cas” de 75 assessores ou ex-assessores 
de deputados estaduais do Rio.

Fabrício Queiroz, assessor de Flá-
vio quando o � lho do presidente era 
deputado estadual � uminense, foi um 
dos citados. Ele movimentou R$ 1,2 mi-
lhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 
2017. A quantia era incompatível com a 

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro

Bolsonaro envolveu Abin e GSI
em reunião sobre “rachadinha”

5,2 MILHÕES DE DÓLARES

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou os empre-
sários Fernando Luiz Altino 

de Paiva, João Maria Vidal de Lima e 
Francisco de Assis Araújo, conhecido 
como “Ticão”, por evasão de divisas. 
Segundo o MPF, eles enviaram ilegal-
mente para o exterior 5,2 milhões de 
dólares, utilizando documentos falsos 
para simular importações de produtos 
de informática.

Os três administravam, de fato, a 
Campos Informática Ltda. – localiza-
da em Natal – e teriam cometido os 
crimes entre agosto de 2010 e março 
de 2011. Um deles, o “Ticão”, já foi con-
denado duas vezes por crime contra o 
sistema � nanceiro nacional e chegou a 
ser preso preventivamente na “Opera-
ção Testamento”.

Ao todo, o grupo realizou 46 opera-
ções de câmbio para o pagamento das 
importações � ctícias, em uma quantia 
exata de U$ 5.234.835,60. O MPF apon-
ta que eles informavam aos bancos que 
os valores representavam o pagamen-
to de mercadorias já embarcadas com 
destino ao Brasil, porém esses produ-

tos jamais chegaram ao País, porque 
de fato nunca existiram.

“As informações, ideologicamente 
falsas, prestadas por eles ao Banco 
Central tinham como � nalidade ex-
clusiva obter sua autorização formal 
para evadir divisas do País”, aponta o 
procurador da República Fernando 
Rocha, que assina a denúncia. O Banco 
Central informou ainda a aplicação de 

uma multa de R$ 1,8 milhão à empre-
sa, “sem que tenha sido apresentado 
recurso, estando em curso para a ins-
crição do débito na dívida ativa”.

Para o MPF, isso representa mais 
um indício de ilegalidade, “pois não seria 
natural que uma empresa, em exercício 
legítimo de suas atividades, admitisse 
ser multada em tão vultosa quantia sem 
apresentar sequer uma impugnação”.

MPF denuncia empresários 
potiguares por evasão de divisas

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Segundo Ministério Público, crimes aconteceram entre agosto de 2010 e março de 2011

renda dele. O MP suspeita que Queiroz 
operava um esquema de “rachadinha”. 

Tanto Queiroz como Flávio negam 
irregularidades. O hoje senador atribui 
as acusações a “perseguição política”. O 
verdadeiro alvo seria o governo do pre-
sidente, diz. Já o MP do Rio a� rma agir 
tecnicamente e dentro da lei.

Em nota, a defesa de Flávio Bol-
sonaro a� rmou que “levou ao conhe-
cimento do Gabinete de Segurança 
Institucional as suspeitas de irregula-
ridades” em relatórios sobre Flávio. O 
motivo seria que os documentos “di-
feriam, em muito, das características, 
do conteúdo e da forma dos mesmos 
relatórios elaborados em outros casos”.

A assessoria de comunicação do 

GSI reconheceu que o caso envolvendo 
o � lho do presidente não é um assunto 
dentro das atribuições legais do órgão 
e disse, em nota, que a informação de 
“supostas irregularidades” em relatórios 
da Receita Federal foi trazida de “manei-
ra informal” pelas advogadas Luciana 
Pires e Juliana Bieerenbach com a justi-
� cativa de que as denúncias atingiam a 
“integrante da família presidencial”.

O deputado Alessandro Molon, líder 
do PSB na Câmara, afirmou que está 
coletando assinaturas para instalar uma 
CPI sobre o caso. “É gravíssima a infor-
mação de que o presidente usou o cargo 
e as instituições para tentar livrar o filho 
de investigação criminal”, escreveu o de-
putado em seu Twitter. 

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASIL
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JUSTIÇA | Ministro Ricardo Lewandowski é relator de ações que pedem definição de regra nacional e pediu 
informações a AGU, PGR e Presidência da República. Data do julgamento em plenário ainda será definida

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Ricardo Lewan-
dowski decidiu nesta sexta-feira 

23 que vai levar diretamente ao plená-
rio três ações que discutem a realiza-
ção compulsória de vacinação e outras 
medidas profiláticas no combate à 
pandemia de Covid-19.

O ministro aplicou o chamado 
rito abreviado, que permite o exame 
do caso diretamente pelo colegiado 
da Corte. Com isso, ele abriu mão de 
emitir uma decisão individual a res-
peito do tema.

Lewandowski afirmou que o deba-
te em plenário é necessário diante da 
“importância da matéria e [da] emer-
gência de saúde pública decorrente do 
surto do coronavírus”.

O relator pediu informações à Pre-
sidência da República, à Advocacia-
-Geral da União e à Procuradoria-Geral 
da República. O julgamento não tem 
data ainda para ocorrer – a marcação 
deve ser feita após as manifestações 
requeridas pelo ministro.

AS AÇÕES NO STF
O STF reúne atualmente quatro 

ações que tratam do tema – três favo-
ráveis à vacinação mais ampla e/ou 
obrigatória, e uma que pede a proibi-
ção da vacinação compulsória. A de-
cisão de Lewandowski, nesta sexta, só 

faz referência às três primeiras.
Em uma dessas ações, o PDT busca 

garantir que a determinação de vaci-
nação obrigatória e de outras medidas 
relacionadas fique a cargo de estados e 
municípios.

O partido ressalta que essa atribui-
ção deve ser reconhecida a governado-
res e prefeitos, desde que as medidas 
sejam amparadas em evidências cien-
tíficas e acarretem maior proteção.

Já o PTB foi ao STF contra a obri-
gatoriedade de vacinação contra o 
coronavírus. O partido requer que os 
ministros da Corte suspendam um 

trecho de uma lei aprovada no começo 
deste ano, que dá poder a autoridades 
públicas de determinar a vacinação 
compulsória da população.

Aliado de Bolsonaro, o PTB diz que 
a possibilidade de vacinação compul-
sória fere direitos previstos na Consti-
tuição - entre eles, a liberdade individu-
al e a saúde da coletividade.

Essa última ação, do PTB, não foi 
incluída por Lewandowski no despa-
cho que levou o tema ao plenário do 
STF. Isso não impede, porém, que, até 
o dia do julgamento, o processo seja 
incluído também na pauta.

Ministro do STF Ricardo Lewandowski alegou urgência no assunto para levar caso ao plenário

Vacinação obrigatória será 
analisada pelo plenário do STF

Encerrando uma agenda de reu-
niões em São Paulo, com foco no 
incremento à retomada da ativi-

dade turística no Rio Grande do Norte, 
a equipe de governo liderada pela gover-
nadora Fátima Bezerra reuniu-se nesta 
semana com a Azul Linhas Aéreas.

Na ocasião, a chefe do executivo 
estadual foi recebida pelo CEO da com-
panhia, John Rodgerson, que anunciou o 
incremento na oferta de voos para o Rio 
Grande do Norte. A Azul representa, hoje, 
16% da oferta de assentos no Aeroporto 
Internacional Governador Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante.

A Azul Linha Aéreas anunciou o 
retorno de voos regulares para o Rio 
Grande do Norte vindos de Campinas 
(SP) e Belo Horizonte/Confins (MG), 
que são dois grandes polos emisso-
res de turistas para o Estado, além de 
melhorar substancialmente a conecti-
vidade com as regiões Sul e Sudeste. A 
governadora Fátima reforçou junto à 
diretoria da companhia a importância 
da manutenção dessas operações após 
o período de alta temporada, devido 
ao papel estratégico que  representam 
para o turismo. Também foi confir-

mado o aumento da frequência com o 
aeroporto de Recife (PE), que atingirá o 
número de cinco voos diários, a partir 
de novembro.

“O turismo é uma das principais 
atividades econômicas do RN. E notí-
cias como essa que recebemos da Azul, 
que vai aumentar o número de voos 
para o nosso estado, nos deixa satisfei-
tos enquanto governo. Não medimos 
esforços para criar medidas para miti-
gar os impactos causados pela pande-
mia e estamos aqui dialogando com as 

empresas para trilharmos juntos um 
caminho seguro nesta retomada”, des-
tacou a governadora Fátima Bezerra.

O retorno das atividades da com-
panhia no aeroporto de Mossoró tam-
bém foi um dos temas abordados na 
reunião. Governo e Azul firmaram um 
compromisso de realizar uma força-
-tarefa com o objetivo de solucionar os 
entraves para possibilitar a retomada 
brevemente. A governadora Fátima 
pleiteou a criação de uma nova rota 
ligando Mossoró, Natal e Recife.

Companhia também anunciou que vai aumentar voos para Recife, para cinco por dia

Azul anuncia retomada de voos
de Natal para Confins e Campinas

VIAGENS

TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

NELSON JÚNIOR / STF O Ibama determinou, em ofício 
publicado nesta sexta-feira 23, 
que as brigadas de incêndios 

florestais “retornem para as suas 
respectivas atividades e operações a 
partir da presente data”.

Na quarta-feira 21, o órgão havia 
determinado a suspensão do traba-
lho alegando falta de recursos.

O ofício é assinado pelo chefe do 
Centro Especializado Prevfogo/Di-
pro, Ricardo Vianna Barreto. A deter-
minação foi expedida após liberação 
de recursos para o órgão.

O Ministério da Economia li-
berou R$ 16 milhões mensais (até 
dezembro) para que o Ministério do 
Meio Ambiente regularize os paga-

mentos em atraso – R$ 8 milhões 
para o Ibama e R$ 8 milhões para o 
ICMBio. O Ibama recebeu a autoriza-
ção sobre o dinheiro às 19h de quin-
ta-feira.

Em uma rede social, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
agradeceu a liberação da verba para 
o Ibama e citou o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

“Quero agradecer ao nosso mi-
nistro Paulo Guedes que acaba de me 
informar que deve liberar, ainda hoje, 
os 60 milhões necessários à continui-
dade das ações do Ibama no comba-
te às queimadas e ao desmatamento 
ilegal”, afirmou o ministro do Meio 
Ambiente.

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou a lei que dispõe sobre 
a conta de poupança social 

digital. Trata-se de um projeto de 
conversão da Medida Provisória 982, 
de 2020, em vigor desde junho para 
o pagamento do auxílio emergencial 
durante a pandemia de Covid-19.

O projeto foi sancionado sem 
vetos. Com a conversão em lei, a 
poupança social digital será, agora, 
permanente e poderá ser ampliada 
para o pagamento de outros benefí-
cios sociais. O texto foi aprovado pelo 
Senado em 1º de outubro.

A conta de poupança social digi-
tal permite que as pessoas recebam o 
auxílio emergencial e outros benefí-

cios sociais e previdenciários sem pa-
gar qualquer tarifa de manutenção. 
Essas contas têm limite de movimen-
tação de até R$ 5 mil por mês.

Além da isenção de tarifa, a 
conta permite que o titular faça 
três transferências eletrônicas por 
mês sem custos. O correntista po-
derá, ainda, usar a conta para pagar 
boletos bancários.

No caso de pessoas que tenham 
sido cadastradas para o recebimento 
do auxílio emergencial, abono sa-
larial, saque do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) ou o 
programa emergencial de manuten-
ção de empregos, a conta poderá ser 
aberta de forma automática.

Ministério da Economia liberou verba para regularização dos pagamentos em atraso 

Conta permite que as pessoas recebam o auxílio emergencial e outros benefícios

Ibama manda brigadas 
voltarem às atividades

Nova lei amplia uso da 
poupança social digital

INCÊNDIOS

BANCO

REPRODUÇÃO

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL
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ECONOMIA | Número de desempregados no Brasil chegou a 13,5 milhões. Eram 10,1 milhões de pessoas desocupadas em maio. Aumento
desde maio é de 33,1%. No mês, o crescimento foi de 4,3%. Jovens entre 14 e 29 anos são os mais afetados pela crise, aponta pesquisa do IBGE

A taxa de desemprego chegou 
a 14% em setembro. É o mais 
alto percentual desde o iní-

cio da pandemia, de acordo com a 
edição mensal da Pnad Covid-19, 
divulgada nesta sexta-feira 23 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Em agosto, a taxa 
era de 13,6%.

O número de desempregados no 
Brasil chegou a 13,5 milhões. Eram 
10,1 milhões de pessoas desocupa-
das em maio. O aumento desde maio 
é de 33,1%. No mês, o crescimento foi 
de 4,3%.

“Há um aumento da população 
desocupada ao longo de todos esses 
meses. Esse crescimento se dá em 
função tanto das pessoas que per-
deram suas ocupações até o mês de 
julho quanto das pessoas que come-
çam a sair do distanciamento social 
e voltam a pressionar o mercado de 
trabalho”, explicou Maria Lucia Viei-
ra, coordenadora da pesquisa.

A força de trabalho cresceu de 
95,1 milhões em agosto para 96,4 mi-
lhões em setembro, alta de 1,4%. Já o 
número de pessoas fora da força de 
trabalho passou de 75,2 milhões em 
agosto para 74,1 milhões em setem-
bro, uma queda 1,5%.

POR FAIXA ETÁRIA
Os jovens são os mais atingidos 

pelo desemprego. Considerando as 
pessoas de 14 a 29 anos, a taxa de 
desemprego é de 23,6%, quase duas 
vezes maior que o percentual relativo 
ao total da população.

POR ESTADO
O estado com menor taxa de de-

semprego é Santa Catarina, com 7,8% 
de desocupados. A Bahia é o Estado 

mais atingidos, com taxa de 19,6% de 
desocupados.

TESTES
Até setembro, 21,9 milhões de 

pessoas haviam feito algum teste pa-
ra saber se estavam infectadas pelo 
coronavírus. Até agosto, esse número 
estava em 17,9 milhões de pessoas. 
Entre essas pessoas, 22,1% (4,8 mi-
lhões) receberam resultado positivo 
para a covid-19.

ISOLAMENTO
Entre os 211,4 milhões de residen-

tes no Brasil, 6,4 milhões (3%) não fi-
zeram qualquer medida de restrição 
em setembro; 84,1 milhões (39,8%) re-
duziram o contato mas continuaram 
saindo de casa; 85,3 milhões (40,3%) 
ficaram em casa e só saíram em caso 
de necessidades básicas; e 34,5 mi-
lhões (16,3%) ficaram rigorosamente 
isolados.

Força de trabalho está em 96,4 milhões, de acordo com levantamento feito pelo IBGE

Taxa de desemprego no País atinge
14%, nível mais alto da pandemia

AGÊNCIA BRASIL / ARQUIVO

SIMILAR AO PLACEBO

Segundo estudo financiado 
pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia, o uso do antiparasi-
tário nitazoxanida (também co-
nhecida pelo nome comercial 
Annita) contra a Covid-19 teve 
resultado similar ao do placebo.

Mesmo assim, a pesquisa 
foi motivo de cerimônia com 
presença do presidente Jair Bol-
sonaro e do ministro Marcos 
Pontes (Ciência e Tecnologia) 
—no evento, um gráfico gené-
rico dizia que a droga era eficaz 
e poderia ajudar no combate à 
pandemia.

“Em resumo, nós temos 
agora uma ferramenta que 
o Ministério da Saúde pode 
utilizar para ajudar a salvar 
vidas”, disse Pontes, no evento 
no último dia 19. “Dá para ter 
uma noção do que estamos 
anunciando aqui hoje, né? Nós 
estamos anunciando algo que 
vai começar a mudar a história 
da pandemia.”

Os resultados do estudo, 
disponibilizado em pré-print 
(ou seja, ainda não publicado e 
revisado por outros pesquisa-
dores), no entanto, são signifi-
cativamente mais modestos do 
que os citados por Pontes.

DROGA ANNITA NÃO 
REDUZ SINTOMAS DE 
COVID-19, MOSTRA 
ESTUDO DO GOVERNO

O Primeiro Comando da Capital 
(PCC), organização criminosa 
nascida em São Paulo, já mo-

vimentou R$ 1,2 bilhão com o tráfico 
internacional de drogas – a quantia não 
inclui os negócios particulares feitos por 
seus membros e associados.

Os dados, revelados nesta sexta-feira 
23 pelo jornal O Estado de S. Paulo, cons-
tam dos documentos apreendidos du-
rante a Operação Sharks, que investigou a 
facção entre junho de 2018 e setembro de 
2020. A Justiça de São Paulo decretou on-
tem a prisão de 18 acusados de pertencer 
à cúpula da estrutura de tráfico interna-
cional de drogas e de lavagem de dinheiro 
da facção e de comandar as ações da orga-
nização criminosa nas ruas.

Entre os acusados pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) estão Marcelo 
Moreira Prado, o Sem Querer, e Eduar-
do Aparecido de Almeida, o Pisca, que 
foram presos no Paraguai. Marcos Ro-
berto de Almeida, o Tuta, é outro acu-
sado. Ele está em liberdade e é aponta-
do como o chefe da facção nas ruas.

Só uma parte desse dinheiro foi 
movimentada no sistema financeiro 
– cerca de R$ 200 milhões – por meio 

de contas bancárias em nomes de 
laranjas e de empresas fantasmas. O 
restante foi mantido pela facção em ca-
sas-cofre e transportado em carros até 
ser entregue a doleiros, que remetiam 
os recursos para o exterior a fim de a 
facção pagar seus fornecedores de dro-
gas no Paraguai, na Bolívia e no Peru.

Pela primeira vez, o MPE caracteriza 
o PCC como uma organização de tipo 
mafioso em razão da estrutura de lava-

gem de dinheiro montada. Este é o últi-
mo degrau para que o grupo pudesse ser 
considerado uma máfia. De acordo com 
o MPE, as investigações começaram no 
dia 8 de agosto de 2018, quando foi preso 
em São Paulo Robson Sampaio de Lima. 
Com ele, os policiais acharam telefones 
celulares, computadores e drogas. Ali 
estavam documentos que mostravam a 
contabilidade do setor financeiro da fac-
ção com o tráfico de drogas. 

Presos que fazem parte do Primeiro Comando da Capital durante ataques a presídios paulistas em 2006

PCC movimentou R$ 1,2 bilhão
com tráfico internacional de drogas

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

ALEX SILVA / ESTADÃO A Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho confirmou 
para o dia 3 de novembro o 

início do projeto-piloto para realiza-
ção de perícias médicas do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) de 
forma online. Com isso, segurados 
que precisam do auxílio-doença não 
terão de ir a uma agência previden-
ciária para fazer exame médico e 
garantir o benefício.

Em nota, o órgão informou que 
“a Subsecretaria da Perícia Médica 
Federal e o INSS estão trabalhando no 
desenvolvimento dos procedimentos 

necessário à implantação do Protoco-
lo da Experiência Piloto de Realização 
de Perícias Médicas com Uso da Tele-
medicina, estando mantida até este 
momento a previsão de disponibiliza-
ção a partir do dia 3 de novembro”.

O projeto-piloto já havia sido 
apresentado ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) no início de outubro, 
como resposta a um processo aberto 
pelo órgão, em virtude da fila de segu-
rados para fazer perícia médica em 
todo o país, mediante o fechamento 
das agências da Previdência com a 
pandemia de coronavírus.

Segurados não precisarão ir às agência para fazer exame médico e garantir benefício

Previdência confirma perícia 
online a partir de novembro

INSS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

13,5 mi

23,6%
É O NÚMERO DE DESEMPREGADOS

TAXA DE DESEMPREGO ENTRE 
JOVENS DE 14 A 29 ANOS
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

MAURO TERAYAMA

Desde o dia 14 de setembro de 
2019, um grupo de refugiados 
venezuelanos que moram em 

Natal aguarda a conclusão do cadas-
tro social  da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social (Semtas) 
para ter acesso às oportunidades de 
emprego, serviços de saúde, benefícios 
sociais e o direito de matricular os fi-
lhos em escolas públicas.

A equipe de reportagem do Ago-
ra RN foi até um local em que esses 
venezuelanos estão morando para en-
tender a situação em que vivem atual-
mente. Na pequena casa alugada pelos 
imigrantes, localizada no bairro de Ci-
dade da Esperança, na Zona Oeste de 
Natal, moram 24 venezuelanos - sendo 
11 crianças de 01 a 10 anos. Eles afir-
mam não ter recebido nenhuma ajuda 
da Prefeitura de Natal ou do Governo 
do Estado, somente a doação de ali-
mentos e roupas de grupos de pessoas 
que passam pelo local.

Em Natal, a maioria deles ergue carta-
zes nos semáforos da cidade pedindo por 

uma ajuda para poderem ter uma renda e se 
alimentarem ao longo do dia, chegando a ga-
nhar, em média, R$80 reais em dias positivo.

A crise humanitária que acontece 
na Venezuela, que perdura desde 2013, 
tem feito com que milhares de bolivia-
nos saiam do seu país de origem para 
países vizinhos com o intuito de terem 
melhores condições de vida.

Um dos venezuelanos - que não 
quis se identificar - conta que vivia da 
pesca em seu país natal, mas a situação 
por lá fez com que a mudança para o 
Brasil fosse vista de modo melhor pa-
ra a maioria dos moradores, embora 
todas as dificuldades. “Aqui é bem me-
lhor, lá está em crise. É muito difícil e eu 
não pretendo voltar”, disse o homem 
de aproximadamente 40 anos.

Perguntados se eles recebiam 
alguma ajuda de entidades governa-
mentais, os imigrantes relataram que 
eram visitados somente por pessoas 
que coletavam informações sobre 
eles, como nome, idade, local e data de 
nascimento, informando também que 
trariam alimentos e roupas, mas nunca 
obtinham um retorno.

De acordo com a Semtas, a orgão 
já contribui para o acolhimento dos 
refugiados que se encontram no muni-
cípio de Natal. Desde julho de 2020, foi 
implementado um Centro de Acolhida 
e Referência para os venezuelanos, o 
qual a escolha e manutenção é de res-
ponsabilidade do Estado.

O centro, que funciona na Aveni-
da Antônio Basílio, 1850, no bairro de 
Dix-Sept Rosado, oferece alojamento 
completo em dormitórios separados 
entre alas femininas e masculinas, com 
alimentação, material de higiene pes-
soal, roupas e acompanhamento de as-
sistentes sociais, além do recebimento 
de correspondências no endereço.

A Semtas informou que cer-
ca de 100 venezuelanos já estão 
cadastrados,  acessando os bene-
fícios sociais, recebendo alimenta-
ção, acessando os serviços de saú-

de - tendo a UBS Candelária como 
unidade de referência para aten-
dimento deles - e que já está em 
planejamento a inserção dos tra-
balhadores na atividade pesqueira, 
e das crianças na rede de ensino, 
quando as aulas retornarem.

Nesta semana, a entidade 
finalizou o banco de dados para 
renovação dos protocolos de refú-
gio dos venezuelanos. Os dados do 
cadastro servirão para a emissão 
do CPF e o cartão do SUS dos re-
fugiados para a inclusão destes no 
Cadastro Único - porta de acesso 
a benefícios sociais, com o Bolsa 
Família.

Sobre o grupo de venezuela-
nos entrevistados pelo Agora RN 
no bairro de Cidade da Esperança, 
a Semtas afirmou que eles se recu-
saram a morar no  Centro de Aco-
lhida e Referência, mas estavam 
recebendo cestas básicas e que, a 
partir da próxima segunda-feira, 
26, passarão a receber outros gê-
neros alimentícios, incluindo pro-
teínas, frutas e verduras. 

Refugiados venezuelanos 
sofrem para acessar 
direitos básicos em Natal
AUXÍLIO | Um ano depois da chegada dos estrangeiros à capital potiguar, a Semtas conseguiu finalizar o banco de dados para renovação dos 
protocolos de refúgio. Os dados servirão para a emissão do CPF e o cartão do SUS dos refugiados para a inclusão destes no Cadastro Único 

 Parte dos venezuelanos moram em pequena casa alugada no bairro de Cidade da Esperança, na Zona Oeste. Por lá, 24 pessoas — sendo 11 crianças  de 1 a 10 anos — dividem o espaço

BANCO DE 
DADOS FINALIZADO 
APENAS ESTA SEMANA

CORONAVAC

A Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
comunicou nesta sexta-feira 
23 que autorizou a importa-
ção de 6 milhões de doses da 
vacina Adsorvida Covid-19, 
desenvolvida pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac Biotech.

A solicitação para a aqui-
sição das doses foi feita pelo 
Instituto Butantã, que desen-
volve estudo clínico do imu-
nizante, atualmente na fase 
três. A vacina ainda não tem 
registro no Brasil.

No início da semana, o 
Ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, comunicou que 46 
milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 da Sinovac 
seriam utilizadas pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
após a aprovação da Anvisa.

A declaração, no entanto, 
não foi bem recebida pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Ele 
afirmou que a vacina chinesa 
não parece segura por “sua 
origem”. Ele afirmou que o 
“povo brasileiro não será co-
baia” do imunizante chinês.

Segundo Bolsonaro, não 
se justifica um bilionário 
aporte financeiro num me-
dicamento que sequer ultra-
passou sua fase de testagem. 
“Diante do exposto, minha 
decisão é a de não adquirir a 
referida vacina”, disse.

Em outra frente, os oar-
tidos políticos foram ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
para tentar obrigar o governo 
a colaborar com o desenvol-
vimento de toda e qualquer 
vacina contra a covid-19 em 
pesquisa no País. 

O pedido, assinado pelo 
PCdoB, PSOL, PT, PSB e Ci-
dadania, chegou à Corte no 
mesmo dia em que o presi-
dente do STF, Luiz Fux, disse 
que a judicialização sobre o 
tema da vacinação “será im-
portante”. 

Na ação, os partidos 
pedem que Bolsonaro e 
Pazuello sejam obrigados a se 
abster de quaisquer atos que 
possam dificultar ou impedir 
a continuação das pesquisas, 
expressos ou não em protoco-
los de intenções.

As siglas pedem que o 
governo apresente, em até 
30 dias, planos e programa 
relativos à vacina e medica-
mentos contra a covid-19, 
com cronogramas, ações 
previstas de pesquisa ou de-
senvolvimento próprio ou 
em colaboração, tratativas, 
protocolos de intenção ou de 
entendimentos e a previsão 
orçamentária e de dispêndio.

ANVISA AUTORIZA 
IMPORTAÇÃO DE 6 
MILHÕES DE DOSES 
DA VACINA CHINESA
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TURISMO | De um dia para outro, os aviões pararam de voar, os 
telefones ficaram mudos e os clientes sumiram durante a pandemia. 
Em meio aos problemas, Antônio Neto conseguiu construir uma saída

MARCELO HOLLANDA

Durante três dias, entre o final de 
março e o começo de abril, o 
operador turístico de Natal An-

tônio Neto dispensou todos os colabo-
radores e se trancou na empresa para 
tentar entender o que estava aconte-
cendo com o negócio.

De um dia para outro, os aviões 
pararam de voar, os telefones ficaram 
mudos e os clientes, que são as agên-
cias de turismo, sucumbiram diante 
do tsunami de um patógeno global da 
família de um velho conhecido da ciên-
cia, o coronavírus.

Num ano que viria se provar espe-
cialmente perverso para todos os seto-
res da economia, mas principalmente 
para o turismo, que irriga pelo menos 
55 segmentos sociais, operadoras de 
todo o país foram obrigadas a fechar as 
portas temporária ou definitivamente.  

Entre elas, uma em especial admi-
rada por Antônio Neto, a paranaense 
MGM, suspendeu por tempo indeter-
minado, em setembro último, suas ati-
vidades depois de 23 anos.

Uma gigante do segmento, como a 
CVC, que iniciou o ano com suas ações 
cotadas a R$ 44,71, e, desde então, elas 
desabaram mais de 85% em pouco mais 
de três meses, já vinha com problemas 
desde o ano anterior, quando perdeu 
quase R$ 2 bilhões em valor de mercado.

Fatos assim povoavam a cabeça 
de Antônio cuja empresa, a Foco Ope-
radora, nasceu em 2009 depois de ele, 
desempregado, recusar uma proposta 
irrecusável justamente de Klênio Rego, 
representante da CVC no estado, para 
trabalhar na empresa.

Durante três dias remoendo saídas 
para uma situação que parecia ser de 
terra arrasada, as saídas começaram 
meio que brotar como uma espécie de 
download do divino.

Todos os pacotes criados por Antônio 
tinham um denominador comum: desti-
nos regionais para clientes da região, turbi-
nados com atrativos que motivassem o pú-
blico a apostar na pós-pandemia, pagando 

com descontos extremamente atraentes 
para usufruir na baixa temporada. Isso, 
externamente, para o público.

Internamente, os fornecedores ra-
pidamente passaram a aderir para re-
ceber antecipadamente pelas vendas, o 
que não é prática usual no mundo das 
operadoras turísticas, muitas das quais 
turbinar os lucros.

“Nem quando o turismo interna-
cional estava aquecido, jamais apos-
tamos no faturamento para especular 
com a moeda em transações futuras 
antes de pagar primeiro as contas”, 
lembra Antônio Neto. 

NOVOS PACOTES
Com acordos comerciais previa-

mente comissionados e repassados 
aos fornecedores, não é a toa que, em 
pouco mais de 10 anos de existência, a 
empresa,  iniciada lá atrás com o sócio 
Dioclécio Vitor, tenha travado um óti-
mo business com as agências de turis-
mo parceiras.

De posse dessas adesões endossan-
do a iniciativa, restava apenas construir 
pacotes atraentes para o público local e 
o primeiro deles foi logo batizado como 
o nome da praga: “Pacote Anticorona”, 
logo mudado para “Onda Verde”.

“Nada mais é do que um vaucher li-
vre, com valores promocionais, no qual 
o cliente tem 12 meses para agendar 
sua viagem, podendo escolher até três 
opções de data, todos na baixa tempo-
rada. Nada mal para quem esteve  por 
meses trancado em isolamento social, 
podendo parcelar a conta por um link 
na internet”, disse.

Em junho último, Antônio Neto 
realizou o primeiro feirão on line de 
pacotes pelo You Tube, contando com 
a presença das agências de viagem. De-
talhe: 99% dos roteiros exclusivamente 
para o Nordeste.

O resultado é que, por conta dessas 
ações, a empresa já bateu todos os re-
cordes de vendas acima da super meta 
estabelecida para seus colaboradores 
no ano passado, o que não é pouco 
num ano de pandemia. Antônio Neto criou a Foco Operadora em 2019. Durante a pandemia, a empresa passou a atuar no turismo regional para superar crise do setor 

A HISTÓRIA DE 
UM EMPREENDEDOR
QUE ENGANOU O 
CORONAVÍRUS
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SUA CAMPANHA 
EM BOAS MÃOS.
Na corrida eleitoral é importante ter 
visibilidade e conseguir chegar aonde o 
eleitor está. Lembre-se de que o seu 
material de campanha diz muito sobre 
você, é preciso ter algo marcante e de 
qualidade para mostrar aos seus 
eleitores. Só uma gráfica completa 
comocomo a iGráfica pode oferecer o preço, a 
confiança e a qualidade que você 
procura.

(84) 98758-0144 | 2020-1900

FALE COM QUEM GARANTE 
QUALIDADE, PREÇO E CONFIANÇA.

SANTINHOS • COLINHAS • BOTTONS  
FOLDER/INSTITUCIONAL  • BANNER
ADESIVO VIDRO TRASEIRO • LEQUE
CARTAZ LAMBE-LAMBE • CARTAZ

BANDEIRA COM BASTÃO PARA CAMPANHA 
 - OUTROS MATERIAIS SOB CONSULTA -

*

* Oferta válida mediante apresentaçao do orçamento da 
concorrência para materiais idênticos.

Na programação de São João de 
2021, por exemplo, é tudo incluído: do 
café da manhã a atrações para as crian-
ças e pelo menos uma celebridade do 
mundo sertanejo para um forró pé de 
serra para os adultos.

Foi a forma à La Antônio Neto para 
enganar a crise, mas com bases co-
merciais conservadoras, privilegiando 
os clientes e os fornecedores e jamais 
brincando com o dinheiro alheio es-
peculando no câmbio. Ou, como ele 
define: “Jamais apostando as fichas no 
faturamento”

Hoje, com 42 colaboradores e es-
critórios associados com a sua marca 
em João Pessoa, Aracaju e Fortaleza, 
Antônio Neto costuma usar a metáfora 
do barquinho em alto mar em relação 
ao transatlântico.

“Com o barquinho se tem menos a 
perder, tem mais agilidade, só precisa 
do respeito e da confiança de seus par-
ceiros”, ensina.

Na calmaria e na tempestade.

O TOMBO DO SETOR
O impacto da pandemia do novo 

coronavírus para as operadoras de tu-
rismo foram devastadoras este ano e já 
somava R$ 3,9 bilhões em adiamentos 
e cancelamentos de viagens em maio, 
segundo a Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo (Braztoa).

Por definição, as operadoras como 
a de Antônio Neto são empresas com 
expertise de montar  pacotes e progra-
mas de viagens que são comercializa-
dos pelas agências. Ou seja, ao contrá-
rio das agências, o foco das operadoras 
são outros CNPJs.

De cara, logo no começo da pan-
demia no Brasil, um terço dos clientes 
que cancelou as viagens recebeu o 
reembolso à vista, 43% estavam no pe-
ríodo de carência para reembolso, 11% 
optaram por carta de crédito e 10% 
estão sendo pagos de forma parcelada 
ou negociada.    

Em conseqüência disso, 50 mil es-
tabelecimentos turísticos tiveram de 
fechar as portas de março a agosto, de 
acordo com os dados mais atualizados 
da Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC).

Foram bares, restaurantes, hotéis, 
pousadas, agências de viagens e servi-
ços de transportes, cultura e lazer.

É um vaucher livre, com 
valores promocionais, no 
qual o cliente tem 12 meses 
para agendar sua viagem, 
podendo escolher até três 
opções de data, todos na 
baixa temporada”

“
ANTÔNIO NETO 
EMPRESÁRIO

50 mil
é o número empresas do turismo 
que fecharam as portas em 2020

RETOMADA Aposta da empresa é a 
oferta de destinos turísticos no Nordeste

FOTOS: NEY DOUGLAS / AGORA RN

Antônio Neto criou a Foco Operadora em 2019. Durante a pandemia, a empresa passou a atuar no turismo regional para superar crise do setor 
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RECURSOS HÍDRICOS

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte assinou 
nesta sexta-feira 23 coopera-
ção técnica para execução do 
Projeto Seridó. O acordo foi 
firmado entre o governo esta-
dual, a Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Code-
vasf) e o Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR).

Pelo documento, o Gover-
no do Estado cede o projeto 
elaborado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos (Se-
marh) para que a Codevasf 
faça a licitação para contratar a 
empresa construtora que exe-
cutará as obras.

“Definimos a formação 
de um núcleo de acompanha-
mento integrado com três 
representantes do Governo do 
Estado e três da Codevasf du-
rante a realização das obras”, 
informou a governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra.

A administração estadual 
continua trabalhando para a 
conclusão das obras da Bar-
ragem de Oiticica, em Jucu-
rutu. “Recentemente fizemos 
acordo para permuta de terras 
para indenizar desalojados 
na comunidade de Barra de 
Santana. Oiticica e a Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves 
vão receber as águas do São 
Francisco e redistribuir para a 
região Seridó, pelas adutoras 
que agora serão construídas no 
Projeto Seridó”, explicou Fáti-
ma Bezerra.

O Projeto Seridó é um 
conjunto de sistemas adutores 
com interligações entre gran-
des reservatórios para garantir 
o suprimento de água para 
consumo humano e atividades 
produtivas.

Orçado em R$ 280 milhões, 
prevê a implantação de sete 
adutoras, que totalizam 300 
km de extensão, assegurando 
sustentabilidade hídrica nos 
próximos 50 anos para o abas-
tecimento humano e para pe-
renizar os perímetros irrigados 
e açudes da região. A previsão é 
que as obras iniciem em mea-
dos de 2021. 

O secretário de Estado do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh), João Maria 
Cavalcanti, reforçou que o Pro-
jeto Seridó faz a complementa-
ção da transposição de águas 
do São Francisco. “As águas se-
rão armazenadas em Oiticica e 
Armando Ribeiro e as adutoras 
do Projeto Seridó farão a dis-
tribuição para os municípios”, 
encerrou.

GOVERNO ASSINA 
ACORDO  PARA 
EXECUÇÃO DO 
PROJETO SERIDÓ

 
 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Parnamirim, 22 de outubro de 2020.  
Prezado Senhor Condômino,  
Prezados condôminos, na qualidade de síndica e no exercício de minhas atribuições legais previstas em nossa 
convenção e código civil, notadamente o artigo 1348, inciso I, TORNO PÚBLICO E CONVOCO todos os condôminos 
a comparecer à Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Bosque das Palmeiras, a realizar-se em plataforma virtual, 
em atendimento a lei 14.010/2020 (Lei da Pandemia), através do site da Compacta Administradora acessando o 
link https://compactanet2.superlogica.net/clients/areadocondomino na área do condômino ou APP “área do 
condômino” na aba (Assembleias) para votação da pauta, com início às 10h00min do dia 29 de Outubro de 2020 
(quinta-feira) em primeira convocação com quórum que representem 50% + 1 (1/2 mais 01) dos condôminos, ou 
as 10h30min em segunda convocação com qualquer quórum, o qual ficará disponível até as 
20h00min do mesmo dia para deliberação da ORDEM DO DIA: 
1 - ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E SECRETÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DA MESA; 
2 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO JULHO/2019 a AGOSTO/2020. A PRESTAÇÃO DE 
CONTAS AOS MORADORES SERÁ REALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS 
OS LIVROS PARA ANÁLISE, NOS DIAS ENTRE 22 E 29/10, DEVENDO SER AGENDADO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 
11:00 E DAS 14:00 ÀS 16:00, NO SÁBADO DAS 08:00 ÀS 11:00, SEMPRE UMA PESSOA POR HORÁRIO EM 
RAZÃO DA PANDEMIA; 
3 - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020/2021; 
4 - ELEIÇÃO DE SÍNDICO E SUBSÍNDICO (Conforme Convenção); 
Observações: 
 A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos 
que forem tratados e deliberados; 
 É obrigatória a verificação prévia da situação financeira perante o condomínio pelo condômino, através de 
contato com a administração do residencial até 24 horas antes de iniciada a assembleia, sob pena de preclusão;  
 Aqueles que tiverem débitos (sejam eles parcelados) com as contribuições condominiais estarão 
legalmente impedidos de votar das deliberações da assembleia, na conformidade com o disposto no art. 1335 
"III" do Código Civil Brasileiro; 
 É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, 
munidos com procurações especificas, respeitados os preceitos da sua legalidade previstas nos art. 653 e 654 do 
Código Civil Brasileiro, devendo apresentá-las com antecedência de 24 horas para liberação a plataforma.  
Agradecendo o seu comparecimento, subscrevemo-nos, 
Atenciosamente, 

Magali Melo de Oliveira - Síndica 
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6º OFÍCIO DE NOTAS  

Privativo do Registro Imobiliário da 2ª Circunscrição da Comarca de Natal/RN 
Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 

Substitutas–Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de Macedo Melo – 
 Andréa Carla Monteiro de Carvalho 

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN - Fones: (84) 3211-5995 – 3211-
5217 – 3211-2316 - Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 

____________________________________________________________________________ 
EDITAL (Prazo 15 dias) 

 Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado 
à Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 16:00 
horas, atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária empresa Comercial Eloi Chaves Ltda., do terreno 
Foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, situado à Avenida Alexandrino de Alencar, esquina com a Travessa Manoel 
Juvêncio, no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, medindo 155,20m²/Carta de Aforamento nº 19.090, no qual 
se acha edificado o prédio nº 469 daquela Avenida, com o título aquisitivo registrado nesta 2ª CRI-Natal/RN, no Livro "2" de 
Registro Geral na matrícula nº 49.829, vem por meio deste, convocar a Sra. Maria Alves da Câmara, confrontante dos 
limites sul e leste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da Requerente 
Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, com a 
finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com levantamento topográfico efetuado 
pelo Engenheiro Civil, Dr. Euripedes de Medeiros Júnior (RNP: 2101541947) conforme ART nº RN20190285094 de 
27.08.2019 do CREA/RN, apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei adiante mencionada, o Embargo 
(não concordância)  dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pela 
vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado (15 dias) implicará em 
anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004. 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ANRI PROTÁSIO DE LIMA, CPF: n° 202.243.624-53 torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do 
Amarante-RN.

ANRI PROTÁSIO DE LIMA
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CALANGO 5 ENERGIA RENOVAVEL S.A., CNPJ nº 12.159.338/0001-70, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de 
Operação para a Subestação Rio do Fogo 34,5/69kV - SE CALANGOS 2 4 5, localizada na zona rural do município 
de Bodó/RN.

LAURA CRISTINA DA FONSECA PORTO
Diretora

PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA JUNTO AO IDEMA
 

A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A, inscrita no CNPJ: nº 10.550.896/0002-17, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA a LP para 
desenvolver as atividades de outros Sistemas de Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos, sistema de 
tratamento de efluente sanitário e industrial, localizada Rua Raniere Barbosa Paiva, 297 Dom Jaime Camara - 
Mossoró/RN - Cep: 59628- 803.

FABRÍCIO RESENDE FONSECA
DIRETOR COMERCIAL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

FEED & CARE TECNOLOGIA LTDA, com o CNPJ 24.701.925/0002-09 torna público que está requerendo a 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - Licença Simplificada 
- LS para a empesa COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS localizados ROD RN 160 ZONA 
RURAL- Ceará Mirim / RN. 

ROCIO DEL CARMEN ZAMORA ROSADO 
DIRETORA ADMINISTRATIVA

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

HELTON GOTARDO DE CARVALHO SILVA ME, CNPJ: 38.540.835/0001-07, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
de Operação-LO, para transporte de cargas perigosas, com capacidade de 10 toneladas, localizado na Av. 13 de Maio, 
137, Sala 01, Centro, Serra do Mel/RN.

HELTON GOTARDO DE CARVALHO SILVA ME
PROPRIETÁRIO

DEFINIÇÃO | Decisão argumenta que o presidente da República tem a 
discricionariedade para escolher livremente os reitores de universidades

O juiz Lauro Henrique Lobo Ban-
deira, da 8ª Vara Federal do Rio 
Grande do Norte, decidiu man-

ter a professora Ludimilla Carvalho Se-
rafim de Oliveira no cargo de reitora da 
Universidade Federal Rural do Semi-Á-
rido (Ufersa). A posição do magistrado 
da quinta-feira 22 também definiu que 
cabe ao presidente da República Jair 
Bolsonaro o poder para nomear como 
reitor de instituição federal de ensino 
de qualquer um dos candidatos que 
integram a lista tríplice.

A sentença avalia que escolher 
aquele que encabeça a relação orga-
nizada pelas instituições de ensino 
não configura violação ao princípio da 
autonomia universitária.

Com a decisão, o magistrado in-
deferiu dois pedidos que buscavam 
suspender a nomeação da professora 
Ludimilla Carvalho Serafim de Olivei-
ra. Ela foi a terceira mais bem votada.

O juiz apreciou em conjunto ação 
civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal e uma ação popular. 
As duas solicitações buscavam anular 
decreto que nomeou a docente.

No caso do MPF, também foi pe-
dido que o primeiro colocado da lista 
tríplice apresentada pela comunidade 
acadêmica da Ufersa fosse conduzido 
ao cargo de reitor.

De acordo com a decisão, no 
entanto, o presidente da República 
tem discricionariedade para escolher 
livremente os reitores, desde que res-
peitada a lista. Assim, a nomeação 
da terceira colocada, como ocorreu 
no caso concreto, não é ilegal e não 
afronta o princípio da autonomia 
universitária.

“Tal prerrogativa conferida ao pre-
sidente da República de modo algum 
configura intervenção indevida na au-
tonomia universitária. E tratando-se 
de uma discricionariedade (mitigada), 
conferida ao chefe do Poder Executivo, 
de poder escolher o integrante da lista 
tríplice e realizar a sua nomeação ao 
cargo de reitor, não é possível ao Poder 
Judiciário sindicar tal escolha, sob pe-
na de ofensa ao princípio da separação 
dos poderes”, diz o juiz.

“Não é dado supor que a escolha 
do segundo ou terceiro colocado da 
lista represente um modo sub-reptí-
cio do chefe do Poder Executivo de 
desmantelar ou de intervir indevida-
mente na universidade, haja vista que 
os candidatos são todos professores 
de carreira da instituição, além de não 
manterem nenhuma relação de subor-
dinação com o presidente ou Minis-
tério da Educação”, completou o juiz 
Lauro Henrique Lobo Bandeira. 

Ludimilla Carvalho foi nomeada reitora da Ufersa pelo presidente Bolsonaro em 08 de agosto

Juiz federal mantém 
nomeação de Bolsonaro 
para reitoria da Ufersa 

LUCIANO LELLYS

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS EIRELI, inscrito sob o CNPJ no. 22.729.899/0002-00, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
– LS com validade até 19/10/2026, para atividade de Criação de Animais (Aves), localizada Fazenda Amorosa II, no 
Loteamento Tibau/Gangorra, nº 2, Zona Rural, Mossoró-RN. 

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS EIRELI
REQUERENTE

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

KELLY MARQUES TEIXEIRA DE GOES CUNHA ME, CNPJ: 05.523.978/0001-51, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Renovação da Licença de Operação - RLO, para Empresa de controle de vetores e pragas urbanas, instalada em 
93,08m2 de área construída, Localizado na BR427, KM103, Sítio Várzea Redonda, Zona Rural, Caico/RN.

KELLY MARQUES TEIXEIRA DE GOES CUNHA 
PROPRIETÁRIA
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PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99, 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 Agricultura irrigada, em uma área de 343,73ha, localizada na Fazenda Água, Zona Rural, Caraúbas-RN;

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0003-50, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - LS,  para 
Agricultura irrigada, em uma área de 54,66ha destinado a produção de Melão e Melancia, localizada na Fazenda Ipê, 
Sítio do Padre, 9999, Zona Rural, Upanema/RN;

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RETOMADA DA ECONOMIA | Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo  mostra que a abertura de vagas de emprego para o fim do ano será 19,7% menor que em 2019

Pesquisa da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) aponta que 

a oferta de vagas temporárias para o 
Natal deve ser a menor em todo o Bra-
sil, desde 2015. Segundo a entidade, as 
empresas do setor ainda sofrem com 
os efeitos econômicos da pandemia do 
novo coronavírus.

No Rio Grande do Norte, a projeção 
do CNC aponta para a abertura de ape-
nas 890 vagas.

A CNC estima que sejam abertas 70 
mil vagas de emprego temporárias no 
país, neste fim de ano, o que represen-
ta queda de 19,7%, em relação a 2019. 
Para o varejo, o Natal é a principal data 

comemorativa que impulsiona vendas.
Apesar da queda nas contratações, 

a Confederação Nacional do Comércio 
prevê que a movimentação financeira 
do comércio seja maior neste ano e 
chegue a R$ 37,5 bilhões, alta de 2,2%, 

na comparação com o mesmo perí-
odo de 2019.  O estudo aponta que o 
comércio eletrônico deve ajudar a im-
pulsionar as vendas, ainda que não seja 
suficiente para aumentar a demanda 
por novos funcionários. O levantamen-
to aponta que a queda na abertura de 
vagas temporárias será percebida em 
todos os estados. 

A expectativa é de que São Paulo 
seja o local com mais oportunidades 
de trabalho neste fim de ano, onde se 
espera a abertura de 17.900 vagas. Em 
todos os estados, a maior parte das va-
gas será aberta em lojas de vestuário e 
calçados. Esse setor deverá abrir 30.700 
vagas, neste fim de ano.

Movimentação financeira do comércio será este ano e chegará a R$ 37,5 bilhões, alta de 2,2%, na comparação com o mesmo período de 2019

RN terá 890 vagas temporárias no 
comércio para o Natal, aponta CNC

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

STJ

Decisão do STJ acatou recurso do MPRN

STJ impede a construção de 
prédio na vila de Ponta Negra

Após um recurso especial do Mi-
nistério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) decidiu im-
pedir a continuidade da construção do 
edifício Home Service Villa del Sol, de 
17 andares, na vila de Ponta Negra, em 
Natal. O objetivo do recurso do MPRN 
foi de proteger a paisagem do Morro 
do Careca e de dunas associadas, pa-
trimônio paisagístico e histórico da 
capital potiguar.

O julgamento dessa questão se deu 
em dezembro de 2019, mas o acórdão 

com o detalhamento do entendimento 
do STJ só ocorreu nesta quinta-feira, 
22. O relator do acórdão foi o ministro 
Herman Benjamim.

Com a decisão, o STJ derrubou o 
entendimento do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJRN) de que 
“iniciada a obra, não poderia o Poder 
Público anular a licença anteriormen-
te concedida”. Nesse caso, “o TJRN 
considerou que o Município de Natal 
não poderia retroceder, retroagir na 
concessão de uma licença se a obra já 
havia sido iniciada”.

OBRA

70 mil
é o número de vagas do comércio 

que serão abertas no País

 
6º OFÍCIO DE NOTAS  

Privativo do Registro Imobiliário da 2ª Circunscrição da Comarca de Natal/RN 
Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 

Substitutas–Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de Macedo Melo – 
 Andréa Carla Monteiro de Carvalho 

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN - Fones: (84) 3211-5995 – 3211-
5217 – 3211-2316 - Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 

____________________________________________________________________________ 
EDITAL (Prazo 15 dias) 

 Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado 
à Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 16:00 
horas, atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária empresa Comercial Eloi Chaves Ltda., do terreno 
Foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, situado à Avenida Alexandrino de Alencar, esquina com a Travessa Manoel 
Juvêncio, no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, medindo 155,20m²/Carta de Aforamento nº 19.090, no qual 
se acha edificado o prédio nº 469 daquela Avenida, com o título aquisitivo registrado nesta 2ª CRI-Natal/RN, no Livro "2" de 
Registro Geral na matrícula nº 49.829, vem por meio deste, convocar a Sra. Maria de Lourdes Câmara Eufrásio, 
confrontante do limite leste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da 
Requerente Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta 
publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com levantamento 
topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. Euripedes de Medeiros Júnior (RNP: 2101541947) conforme ART nº 
RN20190285094 de 27.08.2019 do CREA/RN, apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei adiante 
mencionada, o Embargo (não concordância)  dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu 
invasão no seu imóvel pela vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado 
(15 dias) implicará em anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004. 

 
 

 
2x8,5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 09 de novembro de 2020, às 08h30min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 008/2020 para registro de preço, objetivando Seleção de empresa para o 
fornecimento futuro e parcelado de acessórios e peças de reposição destinadas à 
manutenção da frota (veículos; ônibus, micro ônibus, vans e caminhões) do município de 
Campo Redondo/RN O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco 
de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a 
sexta-feira.

Campo Redondo/RN, em 23 de outubro de 2020.
JOSÉ JAILSON PEREIRA - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar 
que estará realizando no dia 09 de novembro de 2020, às 10h00min, a Licitação – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 para registro de preço, objetivando Contratação dos 
serviços de locação de Caminhão Pipa destinado a atender as necessidades do 
Município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, 
à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 
08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

Campo Redondo/RN, em 23 de outubro de 2020.
JOSÉ JAILSON PEREIRA - Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 - SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 - SRP, do tipo Critério de Julgamento 
Menor preço unitário, tendo por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica e outros medicamentos 
essenciais, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Fernando Pedroza/RN. A abertura será no dia 09/11/2020, às 09h:00min. As 
propostas comerciais serão recebidas a partir do dia 26/10/2020 até o dia 09/11/2020, por 
meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link "registro 
de proposta", O edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do e-mail 
cpl.pmfp@gmail.com, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 30 de janeiro de 2020
Wilk Jackson Assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por PATRI DEZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 09.099.575/0001-88, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – 
art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um apartamento residencial nº 78 (duplex), 
no 7º e 8º pavimento do Bloco “A2” (Edifício Jacumã), do “Condomínio Smile Village Lagoa Nova”, situado na 
Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 2730, bairro de Cidade da Esperança em Natal/RN, composto de: sala de 
estar/jantar com 02 terraços, lavabo, escada, cozinha, lavanderia, w.c, dormitório de empregada, laje do ar 
condicionado, circulação, hall, banho, dormitório 01, dormitório 02 e suíte 01 com closet e banho e suíte 02 
com terraço e banho, com área real privativa coberta de 162,950m², área real comum coberta de 26,513m², 
área real comum descoberta de 130,911m², na qual está incluída a área correspondente a 3 vagas de 
garagem, mais a área real privativa descoberta de 8,340m², perfazendo a área real total de 328,714m². Av. 
7-32.701 (Alteração de nº) – Prenotação nº 101.766 (26.09.2018). Data: 28.09.2018. Procede-se a esta 
averbação instruída pela Certidão de Endereço nº 03325/2018. Numeração Oficial do imóvel, objeto da 
presente matrícula, que teve sua numeração alterada para o nº 2488. Matrícula nº 32.701 – Registro de 
Imóveis da 3ª Zona de Natal/RN. 1º LEILÃO 03/11/2020 às 14h00 - R$ 624.698,99 - e 2º LEILÃO 04/11/2020 
às 14h00 - R$ 1.094.739,90. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão 
da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI 
e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda 
ad corpus. Consolidação da Propriedade em 09/10/2020. Ficam os Fiduciantes ROBERTO WAGNER ROSA 
PEREIRA CPF 361.512.206-25 E VANESSA SILVA SOUSA ROSA PEREIRA CPF 360.259.598-62 – comunicado 
das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão 
tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões.
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ANDRESSA SUITA FATURA MAIS 
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Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

EXTRA, EXTRA
A notícia de que divórcio extrajudicial lidera casos no RN foi veiculada 

neste veículo na segunda-feira 19.
“Extra”, como adjetivo, � exiona-se em número: hora extra, horas extras. 

Pede hífen quando seguido de “a” e “h”: extra-hospital. Nos demais casos, é 
tudo junto: extrajudicial, extraclasse, extraordinário.

Andressa Suita se casou com Gusttavo Lima em regime de separação 
de bens e, agora que está se divorciando, provou que de fato não precisa do 
dinheiro do ex-marido. A modelo chega a faturar em média R$ 800 mil por 
mês como digital in� uencer, mas o montante tem chegado a R$ 1 milhão nos 
últimos tempos.

Nivea Stelmann falou da 
vida nos EUA e dos � lhos 
durante uma live com a 
apresentadora Patricia 
Maldonado no Instagram. A 
atriz é mãe de Miguel, de 16 
anos, do relacionamento com 
o ator e atual secretário de 
Cultura do governo, Mario Frias, 
e de Bruna, de 6, do casamento 
com o empresário  Marcus 
Rocha. “Já recebi vários convites 
depois que vim morar aqui, 
mas eu não aceito mais. Eu 
teria que abandonar a vida que 
estou tendo. Estou achando tão 
fantástico ter descoberto isso 
depois de tantos anos, essa paz. 
Viver para a minha família, para 
os meus � lhos”, disse.

Eliana resolveu abrir o 
coração sobre maternidade. 
“Na nossa geração, a realização 
pro� ssional vem primeiro. 
Depois que você tem certa 
tranquilidade � nanceira, uma 
realização pro� ssional, é que 
pensa em ter � lho”, disse.

NIVEA STELMANN FALA 
DA VIDA NOS EUA

ELIANA FALA SOBRE 
NÃO TER MAIS FILHOS

ANDRESSA SUITA FATURA MAIS 

Andressa Suita se casou com Gusttavo Lima em regime de separação 
de bens e, agora que está se divorciando, provou que de fato não precisa do 
dinheiro do ex-marido. A modelo chega a faturar em média R$ 800 mil por 
mês como digital in� uencer, mas o montante tem chegado a R$ 1 milhão nos 

Nivea Stelmann falou da 
vida nos EUA e dos � lhos 
durante uma live com a 
apresentadora Patricia 
Maldonado no Instagram. A 
atriz é mãe de Miguel, de 16 
anos, do relacionamento com 
o ator e atual secretário de 
Cultura do governo, Mario Frias, 
e de Bruna, de 6, do casamento 
com o empresário  Marcus 
Rocha. “Já recebi vários convites 
depois que vim morar aqui, 
mas eu não aceito mais. Eu 
teria que abandonar a vida que 
estou tendo. Estou achando tão 
fantástico ter descoberto isso 
depois de tantos anos, essa paz. 
Viver para a minha família, para 

NIVEA STELMANN FALA 
DA VIDA NOS EUA

últimos tempos.

vida nos EUA e dos � lhos 
durante uma live com a 
apresentadora Patricia 
Maldonado no Instagram. A 
atriz é mãe de Miguel, de 16 
anos, do relacionamento com 
o ator e atual secretário de 
Cultura do governo, Mario Frias, 
e de Bruna, de 6, do casamento 
com o empresário  Marcus 
Rocha. “Já recebi vários convites 
depois que vim morar aqui, 
mas eu não aceito mais. Eu 
teria que abandonar a vida que 
estou tendo. Estou achando tão 
fantástico ter descoberto isso 
depois de tantos anos, essa paz. 
Viver para a minha família, para 
os meus � lhos”, disse.

A PARTIR
“Motoristas de ônibus de Natal ini-

ciam greve a partir desta terça 20. Ca-
tegoria reclama pagamento do vale-ali-
mentação e do plano de saúde. Apenas 
30% da frota vai circular na cidade”.

Está perfeito o uso de “a partir”, 
que é expressão temporal e só deve ser 
usada nesse sentido. Quem diz ou es-
creve “preços a partir de 30 reais” está 
partindo a língua portuguesa.

MAXI, MINI, MICRO
“Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira 21 a Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas, que vai bene� ciar cerca de 200 mil negócios 
no Estado”.

Em comum, os três termos indicam tamanho. Quando aparecem so-
zinhos, seguem as regras de acentuação da língua: míni e máxi são paroxí-
tonas terminadas em “i”.

“Micro” pede hífen quando seguido de “h” e “o”. Nos demais casos, é 
tudo junto: micro-ondas, microrregião. Se for substantivo, tem plural: O 
laboratório está equipado com 20 micros.

CUECA
No Brasil, o termo “cueca”, 

tão citado ultimamente por 
causa de uma notícia nada 

agradável, é mais comum no 
singular. Diferentemente de 

Portugal, onde se prefere o 
plural: cuecas.
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QR CODE
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à primeira 
apresentação 
do artista no 

programa da Globo

Omúsico potiguar Filipe 
Toca, de 26 anos, é o 
novo representante do 

Rio Grande do Norte no cenário 
artístico nacional. Ele vai integrar 
o time da cantora Iza no reality 
musical da TV Globo, The Voice 
Brasil. A aparição do jovem foi 
na noite desta quinta-feira 22, 
durante as audições às cegas, 
e emocionou os conterrâneos, 
que teceram elogios sobre a 
apresentação do artista nas redes 
sociais.  

Filipe cantou “Deixa”, música 
da banda Lagum em parceria 
com a cantora Ana Gabriela, 
e conquistou todos os jurados 
do reality: o cantor Michel Teló 
foi o primeiro a virar a cadeira 
e elogiou a “vibe” e o som do 
potiguar. Na sequência, Carlinhos 
Brown, Iza e Lulu Santos também 
viraram a cadeira, entregando 
feedbacks positivos.   

Iza disse que ficou feliz 
com a escolha da canção, e 
que a apresentação do artista 
representa um som que está 
movimentando a cena musical 
no país, a chamada “nova MPB”. 
Filipe optou pelo time da cantora 
por acreditar que ela possui 
um som que tem relação com o 
dele, e por ela também ter uma 
história com a capital potiguar, já 
que Iza morou em Natal durante 
a adolescência.  

Artista desde os 16, Filipe 
Toca decidiu há cerca de cinco 
anos cantar as músicas que 
escreve. Poeta da vida, gosta 
de compor sobre os temas 
do cotidiano de forma leve e 
amorosa por meio da MPB, com 
toques de música pop. “Uma 
característica indiscutível das 
minhas músicas é que elas são 
otimistas”, afirmou o potiguar. 
Em maio, ele lançou uma 
composição própria sobre as 
adversidades causadas pelo 
isolamento social em tempos de 
pandemia. 

Com trechos reflexivos, como 
“tenho pressa sem saber onde 
chegar” e “planejo um futuro 
que não está nas minhas mãos”, 
o single “Isso vai passar” foi 
lançado em maio. Dois meses 
depois, Filipe fez uma parceria 
com Deco Martins, vocalista da 
banda Hotelo. “Reverso” surgiu 
em uma reflexão sobre como a 
atual situação está exigindo que 
as pessoas reduzam o estresse. O 
potiguar ainda possui parcerias 
com artistas como Guga 
Fernandes, Plutão Já Foi Planeta, 
Ana Gabriela, Celso Fonseca, Eric 
e Pedro (Atitude 67), Mahmundi, 
Pedro Calais (Lagum) e Luccas 
Carlos.   

Ao Agora RN, o músico 
contou o que espera do programa. 
Confira:

MÚSICA  | Filipe Toca ganhou os corações dos jurados do programa
The Voice Brasil, durante as audições às cegas, e escolheu integrar o 

time de Iza. Ao Agora RN, ele contou o que espera da parceria  

DIEGO MARCEL

Potiguar 
no The Voice 

Potiguar 
no The Voice 

Potiguar 

AGORA RN – Por que você 
escolheu a música “Deixa”, da 
banda Lagum, para a primeira 
apresentação em cadeia 
nacional? 

FILIPE TOCA – É uma 
música que eu gosto de cantar 
e faz parte do meu universo. 
Tem a ver com as músicas que 
componho. Acho que deixa 
tudo coerente com meu trampo 
e é muito legal para quem está 
assistindo.  

AGORA RN – O que você acha 
da oportunidade de representar 

o RN em um contexto nacional? 
FILIPE TOCA – É uma 

responsabilidade grande e é uma 
missão muito bonita. Querendo 
ou não, a música potiguar 
fica meio esquecida, além dos 
holofotes nacionais. Sempre que 
um artista tem a oportunidade 
de ir lá e mostrar nosso talento, 
dá uma injeção de ânimo 
para todo o estado. Lembro 
quando Plutão Já Foi Planeta e 
Khrystal se destacaram e isso 
me motivou. Espero que minha 
aparição esteja motivando 
alguém também.  

AGORA RN – Você pretende 
apostar nas músicas autorais no 
programa? O que você espera da 
parceria com IZA?  

FILIPE TOCA – Vou deixar 
isso para o público descobrir ao 
longo do programa junto comigo. 
Iza é uma artista que admiro 
demais, acho que as músicas dela 
combinam com o meu trabalho. 
Tem um produtor que trabalha 
com ela, Pablo Bispo, que me 
conhece e que já curte meu som. 
Acho que é questão de tempo 
para rolar uma parceria, já rolou 
uma conexão muito boa.  

REPRODUÇÃO/TV GLOBO
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LULA LIGOU 
Candidata a prefeita de Mossoró, 

a deputada estadual Isolda Dantas 
(PT) está numa felicidade só. É que ela 
recebeu uma ligação de apoio, que a 
deixou até emocionada, nesta quinta-
feira: do ex-presidente Lula.  

EMOÇÃO DA CANDIDATA 
“Há pouco meu coração quase 

parou, mas de muita alegria!”, disse 
a parlamentar, que contou: “Meu 
telefone tocou e do outro lado da 
linha falou comigo um dos homens 
mais respeitados do mundo, que tem 
lado certo e nome marcado na nossa 
história. Que honra, Presidente (sic)”. 

PROMETEU 
Lula ligou para saber das eleições 

na capital do Oeste. Segundo 
a prefeitável do PT, ele queria 
informações sobre a disputa na 
cidade, sobre a Ufersa e a Petrobras. 
Mas o ponto principal do telefonema, 
segundo Isolda, foi uma promessa 
feita pelo o ex-presidente. 

 VISITAR 
O líder petista garantiu à deputada 

potiguar que em breve virá a Mossoró. 
A deputada só não revelou se antes ou 
depois das eleições. “O presidente Lula 
é um entusiasta de Mossoró, a cidade 
sempre o abraçou”, ela comentou. 

AMPLIANDO 
A isenção do ICMS para compra 

de armas de fogo para bombeiros 
militares e servidores efetivos do 
Instituto Técnico-Científico de Polícia 
(Itep) foi aprovada esta semana 
por unanimidade pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa. 

ARMANDO 
De autoria do deputado estadual 

Coronel Azevedo, o documento 
altera a Lei 10.180/2017, na qual 
consta benefício apenas para policiais 
militares, civis, penais e guardas 
municipais.  

Com essa mudança, nada menos 
que quase 1.200 servidores lotados no 
Itep e no Corpo de Bombeiros podem 
ter acesso à essa isenção. 

ITEP E BOMBEIROS 
“Implantar os servidores efetivos 

do Itep e integrantes do Corpo 
de Bombeiros Militar é ampliar o 
benefício da isenção para aqueles que 
lutam diariamente na preservação da 
ordem pública”, argumentou Azevedo. 

RELEVÂNCIA 
A nova tecnologia produzida 

por cientistas da UFRN chamada 
Tijolo Ecológico, um tipo de “tijolo 
solo-cimento” formado de um resíduo 
da produção do sal, tem singular 
importância para o Estado. Motivo: o 
RN concentra 95% da produção de sal 
no Brasil, tendo relevância também 
no fornecimento a âmbito mundial. 
O produto já foi objeto de pedido de 
patente da universidade. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Dados divulgados ontem 

pelo IBGE mostram que a 
população desocupada no 
Brasil chegou a 13,5 milhões 
em setembro. Os dados fazem 
parte da edição mensal da Pnad 
Covid19. A pesquisa mede, 
entre outras coisas, os impactos 
da pandemia do coronavírus no 

foi o que mais contribuiu para 
a queda. 

>>STF se manifestou 
sobre politização da vacina 
Coronavac: o presidente do 
Supremo, ministro Fux, disse 
que acha necessário o Judiciário 
decidir sobre a vacina para 
Covid e definir critérios de 
vacinação.vacinação.

mercado de trabalho. 
>>E a confiança do 

consumidor no Brasil caiu em 
outubro pela primeira vez em 6 
meses. Segundo a FGV, indicador 
que mede o otimismo em 
relação à situação econômica 

Candidato a prefeito de Natal, o coronel-
aviador Hélio Oliveira (PRTB) sobrevoou Natal 
para ver a cidade de outro ângulo e como 
forma de homenagear o Dia do Aviador e da 
Força Aérea Brasileira, comemorado ontem 
(23). O vídeo está nas redes sociais

Sexta foi dia de Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano de Natal, receber mais um plano de governo para a capital.
Dessa vez, a visita foi do candidato a prefeito Hermano Morais e de sua vice Tatiana Pires, os dois do PSB

CORRENDO SOLTO 
Um decreto publicado no ano 

passado pelo governo Bolsonaro 
que instituiu os chamados “núcleos 
de conciliação” para avaliar multas 
do Ibama e do ICMBio antes de elas 
serem contestadas judicialmente 
praticamente travou a punição a 
crimes ambientais no Brasil.  

MEIO AMBIENTE É QUEM PAGA 
E o resultado é que nenhuma 

nova multa ambiental foi cobrada no 
Brasil em um ano, segundo informou 
levantamento feito pelo Observatório 
do Clima a partir de dados obtidos via 
Lei de Acesso à Informação. 

 AVAL SEM POLÍTICA 
O presidente da Anvisa, Antonio 

Barra Torres, foi curto e certeiro ao 
afirmar que “não se pode cogitar 
postergar análise de vacina por 
questões políticas”. Ele garantiu, em 
entrevista à imprensa, nesta sexta-
feira, que tomará medidas cabíveis 
contra possível adiamento intencional 
dentro da agência. 

SERVIL 
“Aqui é assim: um manda, o outro 

obedece”. Do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, em vídeo gravado 
ao lado de Bolsonaro, depois de 
enquadrado pelo presidente por ter 
anunciado a governadores brasileiros, 
incluindo João Doria, de São Paulo, e 
Fátima Bezerra, aqui no RN, a compra 
de 46 milhões de doses da vacina 
Sinovac, da China e cooperação com o 
Instituto Butantã. 

E HUMILHADO 
Como disse o jornalista Reinaldo 

Azevedo, Pazuello se apresentou de 
forma “servil e sorridente”. “Ninguém 
esperava ver o Exército Brasileiro 
passar por tamanha humilhação 
na figura do general Macunaíma, a 
personagem que Mário de Andrade 
chamou ‘o herói sem nenhum 
caráter’”, comentou Azevedo sobre a 
cena. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sabadou e Vênus em trígono com Saturno envia ótimas 
energias para o seu trabalho e para a sua carreira. 
Você deve ter um dia muito produtivo, com boas 
oportunidades de crescer no emprego e ainda será 
muito prestativx com os colegas.

Controlar os gastos será seu maior desafio neste sábado, 
por isso, evite comprar coisas desnecessárias e, se quiser 
fazer uma fezinha, não aposte alto demais. Com a Lua no 
seu paraíso astral, você vai contagiar todo mundo com 
seu bom humor.

Eita, Touro! O sábado pode não começar exatamente 
como você planejou, mas em vez de ceder à impaciência, 
que tal dar um chance ao destino e deixar o barco correr 
para ver onde vai dar? Vênus no seu paraíso astral fará 
sua estrela brilhar muito e você pode se surpreender.

Eita, Câncer! Sabadou, mas trago verdades não tão boas 
assim. Vejo que você pode sofrer alguma decepção com 
um parceirx de trabalho ou alguém da sua turma. Não 
deixe isso tirar o brilho do seu sábado. Se você acha que 
a história ficou malresolvida, busque o diálogo. 

Gêmeos, neste sabadão, a Lua fica em quadratura com 
Urano e manda o papo reto: você pode ter alguns 
imprevistos em uma viagem. Você também pode se 
preocupar com alguém que mora em outra cidade e 
deve fazer contato para acalmar seu coração.

Sagita, a Lua em quadratura com Urano retrógrado pode 
dificultar um pouco a sua comunicação no trabalho. Evite 
se envolver em fofocas ou debates polêmicos. Se tiver que 
dar a sua opinião, fale com calma e certifique-se de todos 
tenham compreendido bem o que queria dizer. 

Eita, Câncer! Sabadou, mas trago verdades não tão boas 
assim. Vejo que você pode sofrer alguma decepção com 
um parceirx de trabalho ou alguém da sua turma. Não 
deixe isso tirar o brilho do seu sábado. Se você acha que 
a história ficou malresolvida, busque o diálogo. 

Caprica, você pode ter alguns gastos inesperados no 
início do dia, por isso, é melhor não confiar demais na 
sorte quando o assunto for dinheiro. Tirando isso, a Lua 
de rolê na sua Casa 2 envia boas vibes para o seu bolso. 
Aposte na criatividade e pense em coisas inovadoras.

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode enfrentar 
alguns conflitos no início do dia por causa de uma 
quadratura entre a Lua e Urano, mas isso deve passar 
logo e somar forças com os colegas continuará sendo 
uma boa opção.

Eita, Aquário, o dia pode começar meio tenso em família. 
É possível que enfrente alguns imprevistos em casa, um 
vazamento, um curto-circuito, algo que vai exigir reparos. 
Deus me dibre, viu? Mas não surta, meu cristalzinho! Essas 
coisas acontecem, então, tente controlar a impaciência.

Ótimo pique para encarar o trabalho ou outros 
compromissos que você tenha assumido. A Lua 
em quadratura com Urano pode até trazer alguns 
contratempos no início do dia, certa dificuldade para 
aprender algo novo ou para se concentrar nos estudos.

Peixes, sabadou, mas a Lua tá pistola e vai infernizar o 
seu astral! Você pode sentir mais cansaço e até desânimo 
hoje. Respeite os limites do seu corpo e evite assumir 
muitos compromissos. Se você tem que trabalhar, defina 
o que é prioridade e deixe o restante para depois.

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)

Globo defende edição de suas novelas. 
“Trabalho sério e minucioso”

Na última segunda-feira, na 
nota “Transtorno”, falamos que o 
trabalho de edição dos capítulos, 
que deveria ser uma solução 
para as reprises de novelas na 
Globo, virou um problema. Isso 
de acordo com profissionais que 
têm prestado serviços tanto em 
“Haja Coração” quanto “A Força 
do Querer”. 

Entre as reclamações, que 
passagens importantes não eram 
respeitadas.

A Globo, via CGCom, pediu 

espaço para um esclarecimento 
sobre o caso.

Declarou que a equipe 
responsável pelas edições é muito 
experiente, e “que faz isso há mais 
de 40 anos, num trabalho sério e 
minucioso”.

“As edições são feitas com 
a participação dos autores e de 
maneira customizada, pois cada 
novela é uma novela e precisa de 
uma adaptação específica”.

“E não apenas para redução 
da obra. No caso de ‘Haja 

Coração’, por exemplo, a novela 
foi ao ar originalmente com 2 
breaks e 3 blocos e está sendo 
exibida agora com 3 breaks e 4 
blocos para se adequar à grade 
com o horário eleitoral gratuito”, 
prossegue a assessoria.

E conclui: “De qualquer 
forma, é um trabalho conjunto, 
muito cuidadoso, que respeita o 
DNA e a identidade das novelas, 
conforme o público tem visto - e 
aprovado, com altas audiências”. 
Então tá. Partes colocadas.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
nO SBT e a AACD marcaram 

para o próximo dia 27, a 
partir das 11h15, a coletiva de 
imprensa do Teleton 2020...
nQue este ano será remota 
e transmitida pelo YouTube.
nProdução do “Domingão” já 
começa a antecipar os trabalhos 
dos programas de final do ano.
nAlguma coisa a direção da 
Rede TV! precisa fazer para 

levantar a moral da tropa...nOs 
seguidos cortes nos salários e a 
falta de melhores perspectivas 
diminuíram o entusiasmo da 

maioria...nE o pior é que nada 
está sendo feito para melhorar 

esse cenário.nNeste sábado, na 
Band, tem campeonato russo...
nA partir das 10h, Dínamo 

Moscou e Sochi, com narração de 
Oliveira Andrade e comentários 

de Fábio Piperno.n·       A 
propósito da Band, ausente no 

último programa, por problemas 
de saúde, Glenda Kozlowski volta 
a apresentar o “Show do Esporte” 

neste domingo.

REGRESSIVA
As gravações de “Amor de Mãe” 

caminham para o encerramento. 
Todas as sequências deverão ser 
concluídas ainda no fim deste mês ou 
no início de novembro. Ainda durante 
o início da pandemia, houve a decisão 
de “enxugar” a novela e gravar apenas 
mais 23 capítulos. 

EXPECTATIVA
Neste início de transmissões da 

“Libertadores”, o SBT paga pela falta 
de tradição no campo esportivo e 
também porque ainda não possui 
qualquer apoio em sua programação. 
Mas agora, com o desenrolar da 
competição e a entrada do mata-mata, 
acredita-se em resultados melhores.

MEIO CAMPO
A propósito do lançamento o 

“Arena SBT”, segunda-feira, 23h45, a 
participação de Benjamin  Back foi 
decisiva na contratação de Emerson 
Sheik, como um dos participantes.

VICTOR POLLAK

EM DEZEMBRO A TNT vai exibir pelo segundo ano consecutivo, com 
exclusividade, o “WME Awards”, primeiro prêmio totalmente dedicado às 
mulheres do universo musical, que acontecerá dia 8 de dezembro, em São 
Paulo, seguindo todos os protocolos de segurança para Covid-19.  Alcione 
será uma das homenageadas da noite e Preta Gil, uma vez mais, apresentará 
o evento.

NÃO MAIS
Dependesse só dele, Silvio Santos, 

de 89 anos, já teria voltado a gravar 
seus programas no SBT. Ameaçou 

várias vezes. Só que a vontade da sua 
família continuará prevalecendo. Até 
chegar uma vacina, ele continuará 
trancado em casa.
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LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Sem apresentar novidades, o 
técnico Tite voltou a dar chan-
ce nesta sexta-feira a jogadores 

que haviam ficado de fora da última 
convocação da seleção brasileira. 
Para os jogos contra Venezuela e 
Uruguai, pelas Eliminatórias da Co-
pa do Mundo de 2022, o treinador 
chamou Alisson, Éder Militão, Ar-
thur, Gabriel Jesus e Vinicius Junior.

A seleção vai enfrentar a Vene-
zuela no dia 13 de novembro (sex-
ta-feira), às 21h30, no Morumbi, em 
São Paulo. Os uruguaios serão os 
adversários no dia 17 (terça), em 
Montevidéu. O Brasil tem 100% de 
aproveitamento nas Eliminatórias 
até agora, com duas vitórias em 
dois jogos. Goleou a Bolívia por 5 a 
0 na estreia, na Neo Química Arena, 
em São Paulo. E, depois, superou o 
Peru por 4 a 2, em Lima.

Em sua última convocação do 
ano, Tite convocou Éder Militão, na 
vaga de Felipe; Arthur, no lugar de 
Bruno Guimarães; e Vinicius Júnior, 
no posto que foi de Rodrygo, seu co-
lega de Real Madrid, na convocação 
anterior.

Para o gol, Tite voltou a chamar 
Alisson, dispensado dos últimos 
dois jogos em razão de lesão. Re-
cuperado, ele voltou a treinar com 
o Liverpool e deve ser o titular nas 
partidas de novembro. Ederson 
deve ser o reserva imediato. E We-
verton, titular nos jogos de outubro, 
será o terceiro goleiro. Santos, do 
Athletico-PR, ficou de fora da lista 
desta vez.

Entre outros jogadores que es-
tavam machucados e haviam per-
dido a convocação anterior, Gabriel 
Jesus voltou a ser lembrado. Já os 
laterais Alex Sandro e Daniel Alves 
seguiram de fora. O primeiro está 
voltando de contusão, enquanto o 
jogador do São Paulo já voltou aos 
gramados.

Já o volante Douglas Luiz, do 
Aston Villa, e Gabriel Menino, do 
Palmeiras, ganharam nova opor-
tunidade. O primeiro foi um dos 
destaques da seleção nas duas pri-
meiras partidas nas Eliminatórias. 
E Menino voltou a ser chamado 
como lateral, embora atue como 
meio-campista no time paulista.

Além de Gabriel Menino, Tite 
chamou mais três jogadores que 
atuam no futebol brasileiro: We-
verton, o zagueiro Rodrigo Caio e o 
meia Everton Ribeiro, os dois últi-
mos do Flamengo.

Os quatro jogadores vão virar 
desfalques para os times nacionais 
em duas competições. 

Pelo Brasileirão, vão perder a 
21ª rodada. E, pela Copa do Brasil, 
ficarão de fora do jogo de ida das 
quartas de final, com chances de 
serem baixas também na partida da 
volta, marcada para 18 de novem-
bro, um dia depois do jogo contra o 
Uruguai.

Com duas vitórias em dois jo-
gos, o time nacional lidera as Elimi-
natórias, com os mesmos seis pon-
tos da Argentina, mas supera o rival 
por ter maior saldo de gols e mais 
gols marcados

Após disputar os dois jogos de 
novembro, a seleção só voltará a 
campo pelas Eliminatórias no fim 
de março, quando visitará a Colôm-
bia e enfrentará a Argentina na Are-
na Pernambuco, em Recife.

FUTEBOL  | Tite divulga lista para duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, nos dias 13 e 17 de novembro, os últimos compromissos de 
2020. Gabriel Jesus retorna após corte por lesão. Brasil tem 100% de aproveitamento na corrida para Copa de 2022, com duas vitórias em dois jogos

Tite em convocação da 
seleção brasileira nesta 
sexta-feira 23

SELEÇÃO 
TEM VOLTAS 
DE ALISSON, 
GABRIEL JESUS 
E VINICIUS 
JUNIOR

Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:

TORNEIO

A Conmebol sorteou os 
confrontos das oitavas de final 
da Copa Libertadores nes-
ta sexta-feira, em Luque, no 
Paraguai. O Flamengo, atual 
campeão do torneio, terá em 
seu caminho um rival argen-
tino. O time rubro-negromede 
forças contra o Racing nas 
oitavas. O Internacional vai 
encarar o Boca Juniors, e o 
Athletico Paranaense pega o 
River Plate. 

Os outros três times brasi-
leiros nesta fase terão desafios 
em outros países. O Grêmio 
pega o Guarani, do Paraguai; 
e o Palmeiras joga contra o 
Delfín, do Equador. Por fim, o 
Santos vai encarar a LDU, do 
Equador.

Os jogos de ida das oitavas 
de final da Libertadores serão 
disputados os dias 24 e 26 de 
novembro. As partidas da vol-
ta serão entre 1º e 3 de dezem-
bro. A final vai acontecer no 
Brasil. A partida acontecerá 
no Maracanã, no fim de janei-
ro de 2021.

CONFIRA OS JOGOS DOS 
BRASILEIROS NAS OITAVAS 
DE FINAL DA COPA LIBERTA-
DORES:

Guaraní (PAR) x Grêmio

Independiente del Valle 
(EQU) x Nacional (URU)

Delfín (EQU) x Palmeiras

Internacional x Boca Ju-
niors (ARG)

Racing (ARG) x Flamen-
go

Libertad (PAR) x Jorge 
Wilstermann (BOL)

Athletico-PR x River Pla-
te (ARG)

LDU (EQU) x Santos

CONMEBOL DEFINE 
CONFRONTOS DAS 
OITAVAS DE FINAL DA 
LIBERTADORES

CONVOCADOS DA SELEÇÃO:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson 
(Manchester City) e Weverton 

(Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel 
Menino (Palmeiras), Alex Telles 

(Manchester United), Renan Lodi 
(Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), 
Marquinhos (Paris Saint-Germain), 
Rodrigo Caio (Flamengo) e Thiago 

Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Casemiro (Real 
Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), 
Arthur (Juventus), Everton Ribeiro 
(Flamengo), Fabinho (Liverpool) e 

Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Everton Cebolinha 
(Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), 

Gabriel Jesus (Manchester City), 
Neymar (Paris Saint-Germain), 

Richarlison (Everton) e Vinicius Junior 
(Real Madrid).


