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Fátima sanciona
lei geral das micro e 
pequenas empresas

Josy Protetora quer 
defender a causa animal 
na Câmara Municipal

ELEIÇÕES 2020. 6 | Candidata ao 
legislativo de Natal pelo PSOL, Josy 
deseja levar para discussão na Câmara 
de Natal projeto do “Samu Animal”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Nilton Arruda: Com projetos, vereador 
pode influenciar na segurança pública

ENTREVISTA. 5 | Com 23 anos de Polícia Civil, 
Nilton Arruda fala sobre a carreira e sobre 
disputa por vaga na Câmara Municipal de
Natal nas eleições 2020 pelo Avante

ECONOMIA. 7 | Nova legislação do setor, sancionada ontem, promete estimular negócios de futuros empreendimentos, 
estabelecendo um tratamento simplificado para pequenos negócios, além de criar um plano de incentivo para o setor

SUA IDEIA, NOSSA 
MELHOR IMPRESSÃO.

PANFLETOS, 
FOLDERS E  
CARTAZES. 

CARTÃO DE VISITA
E ADESIVOS.

 PASTAS, 
ENVELOPES  
E CONVITES.

CAMISETAS 
E BRINDES. 

ELEIÇÕES 2020

ASSISTÊNCIA. 2 | Candidato do PSB a 
prefeito de Natal defendeu, em entrevista 
ao Agora RN, a criação de programa 
de renda mínima semelhante ao auxílio 
emergencial, que está sendo pago pelo 
Governo Federal na pandemia 

Hermano propõe 
implantar programa 
de “renda mínima”

Nilton Arruda: Com projetos, vereador 
pode influenciar na segurança pública



O candidato do PSB a prefeito O candidato do PSB a prefeito O de Natal, Hermano Morais, O de Natal, Hermano Morais, O disse nesta quinta-feira 29 O disse nesta quinta-feira 29 O 
que vai implantar, caso seja eleito, 
um programa para garantir renda 
mínima a moradores da capital po-
tiguar que estejam em situação de 
vulnerabilidade social.

A promessa foi feita durante en-
trevista ao Agora RN – que, desde Agora RN – que, desde Agora RN
terça 27, promove uma série de saba-
tinas pelas redes sociais com os can-
didatos à Prefeitura do Natal. Nesta 
sexta 30, dando sequência à série, o 
convidado será o candidato Fernan-
do Freitas (PCdoB).

Pela proposta de Hermano, o 
programa de renda mínima seria 
semelhante ao auxílio emergencial, 
que está sendo pago pelo Governo 
Federal desde o início da pandemia 
do novo coronavírus a desempre-
gados e trabalhadores informais. 
Segundo o candidato do PSB, a 
quantia seria paga a cerca de 50 mil 
natalenses.

“Governar é eleger prioridades. 
Não podemos subestimar ou ignorar 
uma população de mais de 50 mil 
natalenses em situação de extrema 
pobreza. Temos que acolher, ajudar. 
Esse número explica os índices de 
violência. São pessoas que estão no 
desespero, pessoas que estão à mar-
gem da sociedade, que não exercem 
sua cidadania porque estão sem es-
cola, sem moradia, muitas vezes sem 
alimento”, afirmou o candidato.

Hermano Morais afirmou que 
ainda não sabe de quanto seria o no-
vo benefício social. Ele declarou que 
o valor será definido assim que ele 
assumir a prefeitura, em 2021, caso 
seja eleito em novembro.

“O poder público não tem condi-
ções de atender a toda a população 
que, de fato, precisaria (receber). 
Vamos começar pela população que 
já está identificada e verificar dentro 
desse patamar o que a prefeitura vai 
poder fazer, dando uma condição 
mínima de cidadania a essas pes-
soas, e dentro das possibilidades da 
prefeitura”, destacou.

O candidato reconheceu que a 
prefeitura vivencia uma crise finan-
ceira, mas disse que o pagamento 
da renda mínima será prioritário 
em uma eventual gestão. “O valor 
vai ser de acordo com a situação da 
prefeitura. Há limitações, mas é uma 
prioridade. Vamos adotar como uma 
prioridade. Nosso governo vai gover-
nar para quem mais precisa”, com-

plementou.
“Precisamos enfrentar essa ques-

tão e sair desse ambiente de apa-
rente tranquilidade, como se Natal 
estivesse bem. Os indicadores são 
péssimos”, assinalou.

CORTE DE GASTOS E
NOVOS INVESTIMENTOS

Para possibilitar o pagamento 
do programa de renda mínima, Her-
mano propõe diminuição de despe-
sas que ele considera supérfluas da 
prefeitura. Segundo ele, em sua ges-
tão, não haverá “desperdício” nem 
“malversação” de dinheiro público. 
“Vamos fazer uma gestão austera”, 
disse ele.

O candidato sugeriu também 
adotar ações para aumentar a arre-

cadação municipal. Como exemplo, 
ele citou o lançamento de um pro-
grama para estimular a regulariza-
ção fundiária para valorizar áreas da 
cidade e atrair novos investimentos, 
o que seria bom para os cofres da 
gestão municipal.

Além disso, ele defende maior 
investimento no turismo. “Temos de 
investir naquilo que temos de me-
lhor em termos de geração de em-
prego e renda, e com efeitos para o 
comércio e serviços, que é o turismo. 
O turismo vai mal em Natal, está em 
crise”, afirmou.

Ele também se disse entusiasta 
da modernização do Plano Diretor, 
que, para ele, vai possibilitar que 
Natal atraia mais investimentos, es-
pecialmente no turismo.

“Natal é uma cidade bela, de 
grande potencial. É banhada por um 
belo rio; uma orla malcuidada, mas 
bonita por natureza; um povo hospi-
taleiro; estrutura de cerca de 30 mil 
leitos”, elencou.

TRANSPORTE
Hermano Morais também disse 

que vai promover, em sua gestão, a 
licitação do sistema de transporte 
público da cidade e disse não descar-
tar o pagamento de subsídios para as 
empresas, com o objetivo de reduzir 
o valor da tarifa cobrada aos usuá-
rios. “O subsídio é uma coisa a ser 
estudada. Se for em benefício do tra-
balhador ou trabalhadora...”, afirmou.

SEGURANÇA
O candidato a prefeito de Natal 

pelo PSB defendeu, ainda, uma mu-
dança na atual da Guarda Municipal. 
Ele disse que a corporação precisa 
atuar de forma mais preventiva, a 
partir do uso de mais tecnologia e 
interlocução com as forças estaduais 
de segurança pública.

Hermano disse que essa mudan-
ça não significaria uma redução do 
poder ostensivo da Guarda Munici-
pal, que hoje auxilia as polícias Civil 
e Militar, mas frisou que a corpora-
ção municipal não pode “invadir a 
competência” das forças estaduais 
de segurança.

“Nossa guarda está bastante 
desfalcada. O número de trabalha-
dores nesse setor é insuficiente. 
Precisamos investir mais em equi-
pamentos e precisamos dar uma 
orientação no sentido de diminuir a 
criminalidade, que é muito alta. Pre-
cisamos sintonizar mais esse traba-
lho, de forma a garantir mais segu-
rança para a população. Podemos 
orientar melhor, de forma mais téc-
nica e dando melhores condições de 
trabalho e usando a tecnologia em 
favor do cidadão”, destacou.

O candidato a prefeito salientou 
também que o Executivo Munici-
pal precisa, além de intensificar o 
patrulhamento ostensivo, fazer o 
“dever de casa”, ou seja, investir em 
outros itens como assistência social, 
educação e iluminação pública, para 
minimizar as chances de ocorrência 
de crime.

“A Guarda Municipal tem que 
estar em melhor sintonia (com Civil 
e PM). Tem que colaborar mais pa-
ra que o cidadão natalense se sinta 
mais protegido”, finalizou.
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PANDEMIA

Uma variante do coronaví-
rus, que surgiu entre trabalha-
dores no nordeste da Espanha 
em junho, se espalhou rapida-
mente por grande parte da Eu-
ropa desde o verão do hemis-
fério Norte e é a responsável 
pela maioria dos novos casos 
de Covid-19 em vários países 
do continente, que vive uma 
segunda onda  de infecção.

Uma equipe internacional 
de cientistas que rastreia o vírus 
por meio de suas mutações ge-
néticas descreveu a dissemina-néticas descreveu a dissemina-néticas descreveu a dissemina
ção da variante, identificada pelo 
acrônimo 20A.EU1, em um arti-
go publicado nesta quinta-feira.

Nos últimos dois meses, a no-
va cepa representou cerca de 90% 
das novas infecções na Espanha. 
Ela provocou de 40% a 70% dos 
novos casos na Suíça, Irlanda e 
Reino Unido em setembro. Tam-Reino Unido em setembro. Tam-Reino Unido em setembro. Tam
bém é prevalente na Noruega, 
Letônia, Holanda e França.

O estudo, que ainda não 
foi publicado com revisão 
de cientistas independentes, 
sugere que pessoas que vol-
taram de férias na Espanha 
desempenharam um papel 
fundamental na transmissão 
do vírus pela Europa. Essa é 
uma possibilidade que levanta 
indagações sobre se a segun-
da onda que está varrendo o 
continente poderia ter sido 
reduzida com uma melhor 
triagem em aeroportos e ou-
tros centros de transporte. No 
entanto, o estudo não aponta a 
nova cepa como causadora da 
segunda onda de transmissão 
da Covid-19 no continente.

“A partir da disseminação 
da 20A.EU1, parece claro que 
as medidas [de prevenção 
contra o coronavírus] em vi-
gor muitas vezes não eram 
suficientes para interromper a 
transmissão das variantes in-
troduzidas no verão”, afirmou 
Emma Hodcroft, geneticista 
da Universidade de Basileia 
(Suíça) e líder do estudo, ao 
jornal Financial Times.

NOVA VARIANTE DO 
CORONAVÍRUS SE 
ESPALHA NA EUROPA, 
ALERTAM CIENTISTAS

SERGIO PEREZ / REUTERS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Candidato do PSB a prefeito de Natal, Hermano Morais participou de série de entrevistas do Agora RN

ELEIÇÕES 2020 | Em entrevista ao Agora RN, candidato do PSB a prefeito de Natal defende criação de programa de renda mínima semelhante ao 
auxílio emergencial, que está sendo pago pelo Governo Federal desde o início da pandemia do novo coronavírus a desempregados e informais

Hermano promete “renda mínima” 
a pessoas em vulnerabilidade social

Temos de investir naquilo 
que temos de melhor em 
termos de geração de 
emprego e renda, e com 
efeitos para o comércio e 
serviços, que é o turismo. O 
turismo vai mal em Natal”

“Governar é eleger 
prioridades. Não podemos 
subestimar ou ignorar uma 
população de mais de 50 mil 
natalenses em situação de 
extrema pobreza. Temos
que acolher, ajudar”

“
HERMANO MORAIS

CANDIDATO DO PSB A PREFEITO DE NATAL



3POLÍTICA|  SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2020 

alexoviana@uol.com.br

DESCULPAS I
A presidente do PT, Gleisi Hof-

fmann, a� rmou nesta quinta-feira que 
a reaproximação com o ex-governador 
Ciro Gomes passa por um pedido de 
desculpas ao partido e ao ex-presiden-
te Lula. A imprensa nacional mostrou 
que os dois selaram a paz em um 
encontro no início de setembro.

DESCULPAS II
“Lula é um homem generoso, de 

coração grande. Mas eu, particular-
mente, penso que qualquer aproxi-
mação com Ciro Gomes passa por um 
pedido público de desculpas dele ao 
Lula e ao PT, pelo que ele disse, princi-
palmente ao Lula”, a� rmou Gleisi.

RESPOSTA A GUEDES I
Os elogios do presidente Jair Bolso-

naro ao ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério Marinho, 
foram uma resposta, um gesto solidá-
rio, segundo de� niu um integrante do 
governo ao jornal O Globo, ao ataque 
velado do ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

ALEXVIANAALEX
RESPOSTA A GUEDES II

Ontem, antes do elogio do presi-
dente a Marinho, durante audiência 
pública no Congresso, Guedes, sem 
citar o nome do colega, voltou a 
provocar Rogério Marinho, usando o 
termos ministros gastador e fura teto.

FLORIPA I
Uma acusação de estupro contra 

Gean Loureiro (DEM), prefeito de 
Florianópolis e candidato à reelei-
ção, virou o principal assunto da 
campanha eleitoral na cidade nesta 
semana. O caso ocorreu em 2019, 
mas foi tornado público na quar-
ta-feira por uma ex-funcionária da 
prefeitura.

FLORIPA II
Rosana Ferrari, que concorre a 

uma vaga de vereadora pelo DEM, 
partido de Loureiro, registrou um 
boletim de ocorrência em outubro do 
ano passado, no qual acusa o prefeito 
de ter praticado sexo com ela em duas 
ocasiões, enquanto ela trabalhava 
na Secretaria Municipal de Turismo, 
entre 2017 e 2019.

QUEBRA DE DECORO
O deputado federal Paulo Teixeira 

(PT-SP) vai acionar a Procurado-
ria-Geral da República para pedir 
o afastamento do ministro Ricardo 
Salles por quebra de decoro. O titular 
da pasta do Meio Ambiente chamou 

o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), de Nhonho nas redes 
sociais nesta quinta-feira 29.

CENSURA
O jornalista americano Glenn 

Greenwald anunciou que pediu demis-
são do Intercept, site de notícias que 
ajudou a fundar em 2013. Em um longo 
texto publicado na internet ontem, 
Glenn a� rmou que o motivo de sua sa-
ída é a censura imposta pelos editores 
do portal a um texto com críticas ao 
candidato democrata à presidência dos 
Estados Unidos, Joe Biden.

MARANHÃO I
O governador do Maranhão, Flávio 

Dino, disse que o diretório estadual de 
seu partido vai processar o presidente 
Jair Bolsonaro por fazer propaganda 
política contra candidatos da sigla 
durante viagem ao estado.

MARANHÃO II
Bolsonaro esteve no Maranhão 

para inaugurar obras em Imperatriz e, 
em seu discurso, disse que vai “man-
dar embora o comunismo do Brasil” 
e relacionou o comunismo a regimes 
ditatoriais.

MARANHÃO III
Para o governador, Bolsonaro usou 

dinheiro público em uma campanha 
política contra candidatos do PCdoB 
em plena eleição. Por isso, incorreu em 
crime de improbidade administrativa. 
“Ele fez o que se chama de propagan-
da eleitoral negativa, em evento o� cial 
com dinheiro público”, a� rmou Dino.

DÉFICIT
O governo federal  já acumula um 

rombo de R$ 677,4 bilhões neste ano, 
entre janeiro e setembro.

SAÚDE  | Durante live semanal, presidente da República afirmou que “ninguém vai tomar na marra” vacina 
produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, da qual governador João Doria (SP) é entusiasta

Um dia após revogar o decreto 
que autorizava a equipe econômica a 
preparar modelo de privatização pa-
ra unidades básicas de saúde (UBS), 
o presidente Jair Bolsonaro a� rmou 
nesta quinta-feira que deverá reeditar 
“na semana que vem” o texto. Referin-
do-se a situação como “probleminha”, 
Bolsonaro disse que o decreto “não ti-
nha nada a ver com privatização”, mas 
ressaltou que foi revogado por causa da 
reação negativa.

“Tivemos um probleminha ontem, 
um decreto sobre o SUS, que não tinha 
nada a ver com privatização. Mas la-
mentavelmente grande parte da mídia 
fez um carnaval em cima disso, ‘vai pri-
vatizar o SUS, o pobre não vai poder ser 
atendido pelo SUS’. Revoguei o decreto, 
� z uma nota explicando o que era o de-
creto, dizendo que nos próximos dias 

poderemos reeditar o decreto, o que 
deve acontecer na semana que vem”, 
disse o presidente, durante transmis-
são ao vivo em redes sociais.

O decreto, publicado na terça-fei-
ra, autorizava a equipe econômica a 
preparar modelo de privatização para 
UBS. A medida incluiu a política de 
fomento ao setor de atenção primária 
à saúde no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI) da 
Presidência da República.

Bolsonaro ainda rebateu críticas 
da ex-presidente Dilma Rousse�  sobre 
o decreto, dizendo que ela já defendeu 
algo semelhante. O presidente fez re-
ferência a uma fala de Dilma durante 
a campanha de 2010, em que a então 
candidata defendeu parcerias com a 
iniciativa privada para melhorar a saú-
de. Bolsonaro, no entanto, disse que ela 

já era presidente na ocasão.
Durante a transmissão, Bolsonaro 

também criticou a proposta do gover-
nador de São Paulo, João Doria, para 
que a vacina contra o coronavírus seja 
obrigatória. Ele também disse que o 
Governo Federal não vai pagar pela 
vacina que está sendo produzida pela 
empresa Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan, vinculado ao go-
verno de São Paulo.

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

Presidente da República, que ontem visitou o Maranhão, vestiu camisa do Sampaio Corrêa (MA) durante live semanal transmitida pelas redes sociais

Bolsonaro afirma que deve reeditar 
“semana que vem” decreto das UBS

YOUTUBE / REPRODUÇÃO

A ministra Cármen Lúcia, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), defendeu nesta quin-

ta-feira 29 a necessidade de uma 
“experiência constitucional e social 
sustentável no Brasil”. A declaração 
vem dias após o líder do governo na 
Câmara, Ricardo Barros (Progres-
sistas-PR), a� rmar que vai enviar 
um projeto de decreto legislativo 
para fazer um plebiscito sobre a ela-
boração de uma nova Constituição.

Sem fazer menção expressa ao 
episódio, Cármen Lúcia destacou 
que a Constituição é “a lei do cida-
dão, e não de governantes”.

“Tem um texto constitucional 
democrático vigente no Brasil, mas é 
preciso ter uma experiência constitu-
cional e social sustentável, para que 
a cada minuto não chegue alguém 
achando que pode mudar a Constitui-
ção ao sabor de eventuais governos”, 
disse na abertura do Congresso Inter-
nacional da Escola Superior do Institu-
to dos Advogados Brasileiros (Esiab).

A ministra também elogiou a 
Constituição aprovada em 1988 e 
destacou a importância da parti-

cipação popular na construção do 
texto.

“Ao contrário das demais Cons-
tituições brasileiras, das quais a po-
pulação só tomava conhecimento 
quando elas entravam em vigor, a 
de 1988, em caráter inédito, contou 
uma grande participação popular 
na sua elaboração, num momento 
efervescente do País”, observou.

Na última quarta-feira 28, o 
deputado federal Capitão Augusto 
(PL-SP) enviou um ofício ao presi-
dente do Supremo, ministro Luiz 
Fux, pedindo informações sobre o 
rito para a convocação de uma nova 
Assembleia Constituinte. No mes-
mo dia, a OAB a� rmou que a pro-
posta é inconstitucional e apontou 
“riscos à democracia” na sugestão.

A ideia começou a circular de-
pois que Ricardo Barros a� rmou 
que a Constituição deixa o Brasil 
“ingovernável” e se comprometeu a 
enviar “imediatamente” um projeto 
de decreto para garantir um plebis-
cito para a população opinar sobre 
a elaboração de uma nova Carta 
Magna.

Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia comentou possíveis mudanças na Constituição

Cármen reprova tentativas 
de mudar a Constituição

STF

ROSINEI COUTINHO / STF
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BRIGA GUEDES X MARINHO 
SÓ ACABA COM DEMISSÃO

FAKE NEWS DA “PRIVATIZAÇÃO 
DO SUS” CALAM AGÊNCIAS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

PRIMEIRA EM 14 ANOS
O ministro André Mendonça 

(Justiça) visitou a prisão federal 
de Mossoró (RN), uma das cinco 
penitenciárias de segurança 
máxima do País. Foi a primeira 
visita de ministro da Justiça desde 
a inauguração, há 14 anos.

PDT FEZ SILÊNCIO
Apontado como chefe do 

trá� co de drogas de uma favela 
em Belford Roxo (RJ), o pastor 
Elisamar Miranda foi preso 
nesta quinta 29 sob o silêncio 
constrangedor do seu partido, 
PDT, presidido por Carlos Lupi.

DEDOS NERVOSOS
Durou pouco, uma hora, 

a crítica de Rodrigo Maia, ao 
presidente do Banco Central, 
Gustavo Montezano, acusando-o 
no twitter de “vazar uma conversa 
particular” na imprensa. Depois 
culpou “terceiros”.

QUEM FISCALIZA A ANAC?
No relatório sobre o 

acidente que matou o jornalista 
Ricardo Boechat, o Cenipa pede 
� scalização mais rigorosa da 
agência reguladora Anac nas 

o� cinas de manutenção de 
aeronaves. O helicóptero que caiu 
não trocava óleo regularmente 
e usava peça velha trocada 
criminosamente.

MELHOR SETEMBRO
Os 313 mil empregos com 

carteira assinada criados em 
setembro deste ano é o melhor 
resultado para o mês desde 
o início da série história do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), em 1992.

CENSURA IDEOLÓGICA
O jornalista Glenn Greenwald 

teve matéria censurada no 
site que ajudou a criar e pediu 
demissão. Foi proibido de 
comentar denúncias de corrupção 
contra Joe Biden, candidato 
democrata a presidente dos EUA.

PENSAMENTO ÚNICO
Glenn Greenwald foi 

vítima em seu país da lógica do 
“pensamento único” à qual se 
associou no Brasil. Lá, como 
cá, prevalecem interesses ditos 
“progressistas”. Quem não se 
unir a isso, como ovelhas, é 
estigmatizado.

As autodenominadas “agências de checagem de fake news” ignoraram 
solenemente a mentira difundida por políticos de oposição e a mídia de 
que o governo iria privatizar o Sistema Único de Saúde (SUS). A mentira 
inviabilizou o decreto que previa parcerias público-privadas para concluir 
a 4.168 unidades de saúde inacabadas, além de compartilhar a gestão 
com organizações sociais, como Sírio Libanês e Albert Einstein fazem 
com êxito. Tudo sob o silêncio dos que se dizem “em busca da verdade”.

PROIBIDO MELHORAR
O decreto autorizava estudos 

para adotar em nível nacional 
experiências bem-sucedidas 
de São Paulo, Goiás e Distrito 
Federal, por exemplo.

SERVIÇO MEIA BOCA
Uma agência faz checagem 

no WhatsApp e sugere busca por 

cloroquina, mas questionada 
sobre a privatização do SUS, “não 
sabe responder”.

PRIORIDADES OUTRAS
Uma busca rápida mostrou 

que agências estavam mais 
empenhadas em desmentir 
o boato sobre “marcha para 
satanás” de partidos de esquerda.

A briga que não cessa entre os ministros Paulo Guedes (Economia) e Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional) só deve acabar com a queda de um 
deles. Nesta quinta 29, Guedes fez nova referência agressiva contra Marinho, 

de maneira velada, ao afirmar que a Febraban, a federação dos bancos, “financia 
o ministro gastador”. Guedes é o ministro mais forte, mas o político potiguar “segura 
a onda” porque conta com o apoio do Congresso e a simpatia do presidente Jair 
Bolsonaro. Marinho faz gestos de apaziguamento, mas isso não tem reduzido as 
diferenças. Guedes parece determinado a forçar sua saída. A briga começou 
quando Marinho era secretário de Previdência. Ele se demitiu em fevereiro, mas 
Bolsonaro o segurou com o cargo de ministro. Os líderes do governo têm atuado 
para acabar o conflito entre os dois ministros, mas a simples referência a Marinho 
deixa Guedes irritado. Bolsonaro vive a expectativa que ambos recolham as armas. 
Ele espera um esforço maior do ministro da Economia em nome da governabilidade.

Uma mulher de 44 anos está entre 
as três vítimas de um atentado a 
faca ocorrido nesta quinta-feira 

29 dentro da Basília de Notre-Dame de 
Nice, na França, informou o Itamaraty.

O Ministério das Relações Interna-
cionais não revelou o nome da vítima, 
mas disse que ela tem três � lhos e mo-
ra na França.

Segundo a agência RFI, a vítima é a 
baiana Simone Barreto Silva, que vivia 
na França havia 30 anos e trabalhava 
como cuidadora de idosos.

Nesta quinta, um agressor com 
uma faca matou três pessoas —duas 
mulheres e um homem— na basílica 
de Notre-Dame de Nice, na França, por 
volta das 9h (5h no Brasil).

Segundo a polícia, uma mulher 
de cerca de 70 anos foi degolada, e o 
sacristão da igreja também foi morto 
a facadas dentro do edifício —ambos 
tinham cortes na garganta. Identi� ca-
do como Vicente, ele tinha cerca de 55 
anos, dois � lhos e abria a igreja às 8h30 

todas as manhãs.
Em nota, o governo brasileiro disse 

que “deplora e condena veementemen-
te o atroz atentado”.

“O presidente Jair Bolsonaro, em 
nome de toda a nação brasileira, apre-

senta suas profundas condolências 
aos familiares e amigos da cidadã as-
sassinada em Nice, bem como aos das 
demais vítimas, e estende sua solida-
riedade ao povo e governo franceses”, 
diz a nota.

APÓS NOVO ATRITO | No Maranhão, presidente elogia Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Tarcísio 
de Freitas, da Infraestrutura, apontados como “gastadores” por defender mais obras do Governo Federal

No dia em que novas brigas no 
governo vieram à tona, o pre-
sidente Jair Bolsonaro ignorou 

os con� itos e deu respaldo à equipe. 
Ao participar de evento no município 
de Imperatriz (MA), nesta quinta-feira 
29, Bolsonaro elogiou especialmen-
te os ministros Rogério Marinho, do 
Desenvolvimento Regional, e Tarcísio 
de Freitas, da Infraestrutura. Os dois 
fazem parte do grupo do governo que 
defende gastos com obras, enquanto a 
equipe econômica orienta a contenção 
de despesas.

“Tenho comigo excelentes ministros. 
(...). Nós temos os melhores ministros da 
história do Brasil. Ninguém nunca viu al-
guém, um nome melhor do que Tarcísio 
nos últimos 30 anos”, disse o presidente.

Sobre Marinho, Bolsonaro tam-
bém foi só elogios. “É um homem que 
vive pelo Brasil todo, mas em especial 
no Nordeste. (...) Onde mais necessitam 
de obras, ele (Marinho) está presente”.

Nesta quinta-feira 29, ao participar 
de audiência pública na comissão mis-
ta do Congresso que acompanha me-
didas contra a Covid-19, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a� rmou que 
a Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban) está � nanciando programa de 
estudo para “ministro gastador”, com 
o objetivo de enfraquecer o trabalho 
de quem está “segurando a barra” – ele 
próprio, no caso.

Mesmo sem citar Marinho, a crí-
tica era uma referência ao colega. “Ao 
Rogério Marinho a minha solidarieda-

de e meu muito obrigado pela con� an-
ça”, disse Bolsonaro, horas depois.

No discurso, o presidente também 
mencionou brevemente Luiz Eduardo 
Ramos, da Secretaria de Governo, a quem 
chamou de “um grande amigo da coor-
denação política que nos ajuda e muito”. 
“Um dos aspectos mais importante da 
política é a confiança. Tenho confiança 
nesses homens”, destacou Bolsonaro.

As declarações de reforço a Mari-
nho e a Tarcísio divergem da opinião 
do chefe da equipe econômica. No iní-
cio de outubro, o atrito entre Guedes e 
Marinho se intensi� cou, motivado por 

divergências sobre como � nanciar o 
Renda Cidadã, programa em estudo 
para substituir o Bolsa Família.

Segundo a imprensa nacional, o 
ministro do Desenvolvimento Regional 
disse em uma videoconferência fecha-
da, na ocasião, que era preciso encon-
trar uma forma de viabilizar o Renda 
Cidadã, mesmo que para tal fosse ne-
cessário � exibilizar o teto de gastos.

À época, Guedes reagiu com irri-
tação e disse que, caso as críticas de 
Marinho fossem verdadeiras, o colega 
seria “despreparado, além de desleal e 
fura teto”.

Presidente Jair Bolsonaro e ministros durante ato nesta quinta-feira 29 no Maranhão

Basílica em Nice onde atentado a faca deixou ao menos três mortos nesta quinta-feira 29

Bolsonaro ignora brigas e diz ter
“os melhores ministros da história”

VALERY HACHE / AFP

Brasileira de 44 anos está entre
as vítimas de atentado na França

RELAÇÕES EXTERIORES

ALAN SANTOS / PR
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O policial civil Nilton Arru-
da, presidente licenciado 
do Sinpol-RN (sindicato 

da categoria), é um dos nomes 
na disputa por vaga na Câmara 
Municipal de Natal nas eleições 
2020. Com experiência de 23 anos 
atuando em setores como Divisão 
de Combate ao Crime Organizado 
e Núcleo de Inteligência Policial, 
ele resolveu entrar na política co-
mo parte de um projeto nacional 
de valorização da classe policial e 
de buscas por mudanças nas polí-
ticas públicas de segurança. Nesta 
entrevista ao Agora RN, ele explica 
as motivações da candidatura. 
Confira:

AGORA RN - O que o levou a de-
cidir ser candidato a vereador em 
Natal nas eleições deste ano?

NILTON ARRUDA  -  Existe 
um projeto da Confederação Bra-
sileira de Policiais Civis para que 
tenhamos policiais na política, 
devido ao fato de nós termos uma 
carência enorme de verdadeiras 
políticas públicas voltadas para a 
segurança pública. Acredito que, 
com minha experiência, eu posso 
contribuir significativamente pa-
ra tornar Natal uma cidade mais 
segura.

AGORA RN -  O senhor crê que 
sua experiência como policial civil 
e como presidente do Sinpol-RN o 
credencia a ser vereador?

NILTON -  O RN foi o estado 
mais violento em 2019, e Natal é 
uma das capitais mais violentas 
do Brasil. Os jovens e os negros são 
a maioria das vítimas, mas parece 
que nenhum político se importa 
com isso. É como se eles vivessem 
em outro mundo. Durante minha 
atuação no sindicato, tive enor-
me dificuldade de sensibilizar os 
políticos do nosso estado para 
acreditarem nos projetos que po-
deriam impactar numa segurança 
pública melhor. Tenho uma expe-
riência de 23 anos de atuação na 
polícia e participei de centenas de 
operações e milhares de prisões. 
Domino todas as ferramentas de 
investigação como interceptação 
telefônica, análise de vínculos, 
análise computacional. Participei 
de curso de investigação eletrôni-
ca ministrado pelo Serviço Secre-
to dos EUA. Tenho diversos cursos 
na área de Inteligência Policial. 
Possuo curso de Análise Finan-
ceira para Investigação Criminal, 
contribuí para instalação do La-
boratório de Tecnologia Contra 
Lavagem de Dinheiro da PCRN, 

Nilton Arruda: Com projetos educativos, 
vereador pode influenciar na segurança

REPRODUÇÃO

participei da Rede Nacional LAB-
-LD que é um fórum de trocas de 
experiências entre diversos poli-
ciais civis e federais no combate a 
corrupção e lavagem de dinheiro 
e ministrei aulas para diversas 
turmas na Academia de Polícia 
Civil sobre Inteligência, Intercep-
tação Telefônica e Investigação 
Cibernética. Essas são algumas 
das diversas atuações que tenho 
na instituição. Por isso, tenho a ex-
pertise que poucos têm na minha 
área, e com certeza posso contri-
buir para que Natal possa ser uma 
cidade com menos criminalidade 
e mais tranquila. Assim, teremos 
um melhor fluxo no comércio e no 
turismo, com mais emprego.

AGORA RN - Sua principal ban-
deira será a segurança pública?

NILTON  -  Sim, mas com uma 
visão macro, pois a segurança está 
relacionada com diversas verten-
tes que vão desde o aumento do 
efetivo da Guarda Municipal até 
a urbanização de terrenos baldios 
e iluminação pública. Precisamos 
ter uma guarda forte e com suas 

ações embasadas em tecnologia, 
inteligência e na aproximação 
com o cidadão natalense. Propor-
cionar mais segurança contribui-
rá positivamente na economia da 
nossa cidade.

AGORA RN - O senhor acredita 
que um vereador tem possibilida-
de de influenciar nas políticas de 

segurança?
NILTON -  Com certeza. Há 

diversos planos que podemos 
concretizar a nível municipal, 
que trarão influência direta na 
segurança. Há um pensamento 
equivocado sobre isso. Talvez o ve-
reador seja o político que melhor 
possa atuar influenciando a segu-
rança, através de efetivos projetos 
educacionais e preventivos.

AGORA RN - Que projetos efeti-
vos poderiam contribuir para mu-
dar a realidade de insegurança?

NILTON -  Muitos candida-
tos se apropriam do discurso da 
segurança, mas não conhecem 
de perto a realidade. Usam o dis-
curso apenas para ganhar votos. 
Eu conheço porque vivencio há 
dezenas de anos. Sou testemunha 
da necessidade de atenção que 
os jovens devem ter. Muitos que 
prendi e outros que infelizmente 
tombaram em confronto conosco 
não tinham sequer o mínimo de 
escolaridade. Alguns dos crimi-
nosos nem sabiam ler. Nas escolas 
municipais, temos a oportunida-

de de construir oportunidades 
para o futuro dos jovens. Uma 
escola forte com abertura para o 
esporte em geral e para as artes 
marciais, que disciplinam, levará 
uma melhor formação aos alunos. 
Disciplinas de formação orienta-
tiva que esclarecem o perigo das 
drogas, a educação no trânsito e 
eventos socioculturais nas escolas 
com a participação dos pais po-
dem contribuir de forma imensu-
rável na prevenção da violência. É 
essencial trazer os pais dos alunos 
para a escola e incentivar suas 
coparticipações e contribuições 
nas atividades educativas. Investir 
em estrutura e na valorização dos 
professores são metas essenciais 
para o sucesso dos projetos. To-
do projeto de segurança não terá 
sucesso sem a participação dos di-
versos seguimentos da sociedade.

AGORA RN -  Apesar de ser po-
licial, o senhor tem abertura em 
outros segmentos, como saúde 
e educação. Isso tem ajudado a 
construir uma pauta pra cidade?

NILTON  -  Sem dúvida. Na lu-
ta em defesa dos policiais e servi-
dores da segurança, estive ao lado 
de colegas de outros segmentos e 
sei quais são as necessidades que 
têm a saúde, a educação e o fun-
cionalismo de base. O diálogo e os 
debates com estes servidores am-
pliaram os horizontes dos meus 
conhecimentos, e isto irá facilitar 
minhas ações na Câmara de Vere-
adores.

AGORA RN -  Poderia elencar 
algumas das suas principais pro-
postas em outras áreas além da 
segurança?

NILTON -  Transporte gratui-
to para estudantes da rede mu-
nicipal; disponibilizar aos jovens 
opções de lazer em seus bairros; 
criar verdadeiras ciclovias para 
que o cidadão possa ter uma op-
ção alternativa de deslocamento 
ao trabalho e os desportistas pos-
sam ter mais segurança na práti-
ca de sua atividade física. Alterar 
dispositivos da Lei Municipal Nº 
5915, para que se possa obter des-
contos no IPTU com a adoção de 
canteiros pelo cidadão.

AGORA RN -  Caso seja eleito, 
o que você fará de diferente para 
ter o trabalho como vereador re-
conhecido?

NILTON  - Irei adotar o Gabi-
nete Itinerante, para que eu possa 
me deslocar para diversos locais 
e bairros da capital para ouvir 
as pessoas e suas demandas. O 
político é um servidor do povo. 
Não pode ficar escondido no seu 
gabinete, tem que ir para junto da 
população e atender aos seus an-
seios de forma mais eficiente.

Talvez o vereador seja 
o político que melhor 
possa atuar influenciando 
a segurança, através 
de efetivos projetos 
educacionais e preventivos”

“
NILTON ARRUDA
CANDIDATO A VEREADOR - AVANTE

ENTREVISTA |  Policial civil com 23 anos de 
atuação é candidato a vereador em Natal e, 
nesta entrevista, fala sobre suas propostas
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Representantes do Sistema 
Fecomércio RN, da Federação 
das Indústrias, da Universida-

de Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e do Sebrae reuniram a im-
prensa, no Hotel-Escola Senac Bar-
reira Roxa, na tarde desta quinta-
-feira 29, para detalhar a “Proposta 
Natal, Cidade Inteligente”.

O documento, enviado aos 
candidatos à Prefeitura do Natal, 
foi construído em conjunto pelas 
entidades e reúne ações em onze 
áreas sensíveis ao desenvolvimento 
da capital: governança; tecnologia; 
urbanismo; educação; empreende-
dorismo; economia; mobilidade; 
saúde; meio ambiente; energia e 
segurança.

O diretor executivo da Fecomér-
cio RN, Raniery Pimenta, represen-
tou o presidente Marcelo Queiroz na 
coletiva. Ele destacou o fato de que 
as cidades inteligentes, ou Smart 
Cities, são aquelas que utilizam a 

tecnologia para promover o bem-
-estar dos moradores, o crescimen-
to econômico e, ao mesmo tempo, 
melhorar a sustentabilidade.

“O foco são os cidadãos no cen-
tro das ações, com as informações 
girando de forma integrada, possi-
bilitando um melhor tratamento de 
dados para construção de soluções 
adequadas e sustentáveis”, disse.

Ele destacou os tópicos de go-
vernança, mobilidade, educação 
e empreendedorismo foram áreas 
que contaram com contribuição 
direta do Sistema Fecomércio, em 
especial por sua atuação por meio 
do Senac.

Para o reitor da UFRN, José 
Daniel Diniz, a mobilização das 
entidades é uma demonstração do 
compromisso que possuem com a 
sociedade. “Estamos em um mo-
mento de escolha importante para a 
nossa cidade, e, em conjunto, essas 
instituições tão relevantes dão sua 

contribuição para que os gestores 
possam pensar não somente nos 
desafios da atualidade, mas nos de-
safios futuros”, afirmou.

Segundo o diretor de Inovação 
da Fiern, Djalma Barbosa Júnior, é 
preciso avaliar este momento políti-
co como “uma oportunidade de de-
batermos este tema tão importante 
para o desenvolvimento da cidade e 
pautarmos a construção de propos-
tas relevantes”.

O diretor de Operações do Se-
brae, Marcelo Toscano, reforçou a 
necessidade de ampliar o apoio ao 
ecossistema de startups e fomentar, 
cada vez mais, o parque tecnológico 
para a cidade.

Aderiram à proposta das enti-
dades parceiras os candidatos Ál-
varo Dias (PSDB), Coronel Azevedo 
(PSC), Coronel Hélio (PRTB/PTB), 
Hermano Moraes (PSB), Kelps Lima 
(Solidariedade), Senador Jean (PT) e 
Nevinha Valentim (PSOL).

Entidades apresentam proposta de “cidade inteligente”
TECNOLOGIA

A causa animal tem pautado cada 
vez mais a agenda de candidatos 
por todo o País, mas o número 

de aspirantes a cargos públicos que 
defendem o tema ainda é baixo. Para 
mudar essa realidade, Josy Protetora 
(PSOL), que carrega no próprio nome 
o desejo de proteger os mais indefesos, 
pretende ser vereadora de Natal.

“Cuidar da pauta animal é também 
cuidar do humano. É questão de saúde 
pública. Precisamos entender que o 
bem estar deles está diretamente rela-
cionado com o nosso”, explica.  

Josy deseja levar para discussão na 
Câmara Municipal de Natal o projeto 
“Samu Animal”, inspirado no Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência já exis-
tente, destinado aos humanos. O Samu 
Animal servirá para atender casos de 
politrauma, como atropelamentos de 
pets, e urgências, a exemplo dos partos 
de gatas e cadelas.

Para tanto, a candidata acredita 
que é necessário investir na construção 
de um hospital público veterinário, que 
recepcione e atenda os casos socorridos 
pelo Samu Animal – assim classificado 
por ela. Esse hospital, inclusive, já está 
autorizado em lei municipal resultante 
de um projeto do então vereador San-
dro Pimentel.

Josy foi assessora de Sandro Pimen-
tel por alguns anos e ajudou na elabora-
ção de várias leis da proteção animal.

A candidata a vereadora, que há 15 
anos atua na militância e como prote-

tora dos animais, defende que é dever 
da prefeitura desenvolver políticas 
públicas de proteção aos animais, já 
que estão ligados ao meio ambiente e à 
saúde pública. “Eu sempre visitei a Câ-
mara de Natal e acompanhava de perto 
as discussões. Apenas Sandro Pimentel 
defendia a causa, mas, depois que ele 

saiu, ficou um vácuo que eu pretendo 
preencher”, comenta.

A postulante quer continuar o lega-
do de Sandro Pimentel (PSOL), que saiu 
da Câmara para assumir uma vaga na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, onde deu continuidade, desde 
2019, a defesa da causa animal.

“O companheiro Sandro tinha sen-
sibilidade com os animais, mas também 
sempre se preocupava com os huma-
nos. Ele criou no Estado um mandato 
popular que olha para todas as causas 
sociais. Temos isso em comum. Por 
isso, quero dar continuidade ao traba-
lho que foi realizado por Sandro, afinal 

somos do mesmo partido, moramos no 
mesmo bairro e defendemos a mesma 
causa”, revela.

Josy afirma que, com o seu manda-
to, os animais voltarão a ter voz na Câ-
mara Municipal. “Ainda acredito no ser 
humano e que as pessoas podem respei-
tar o direito dos animais. Ter um olhar 
sensível com os indefesos é expressão de 
humanidade”, reflete.

Ela entende que há pessoas que  
não têm afinidade com animais, mas 
isso não é justificativa, ela afirma, para 
maltratá-los, visto que “eles não fazem 
mal a ninguém”. “Basta respeitar o ani-
mal. Se não consegue oferecer amor e 
qualidade de vida, então deixe-o quieto, 
no seu lugar. Não maltrate porque agora 
é crime com pena de reclusão”.

A empatia com os animais faz par-
te da identidade de Josy. Ela é uma das 
maiores lideranças locais no processo de 
castração gratuitas de cadelas da cidade.

“Sempre digo, e estudos mostram, 
que a castração reduz o índice de aban-
dono e maus tratos aos animais, além de 
evitar câncer de útero. E é possível garan-
tirmos tais condições que beneficiam a 
população como um todo. Mas para isso 
é preciso compromisso e prioridade”, diz.

A dignidade aos animais é uma ban-
deira defendida por Josy, que acredita na 
política como agente transformador de 
vidas. “A Câmara Municipal de Natal 
precisa ter alguém que olhe para a cau-
sa animal. Eu acredito nessa causa e vou 
lutar por ela”, finaliza.

Josy Protetora quer continuar o legado de Sandro Pimentel (PSOL), que saiu da Câmara para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa

Representantes das entidades durante apresentação da proposta para a imprensa

Josy Protetora quer defender a causa 
animal na Câmara Municipal de Natal
ELEIÇÕES | Candidata ao legislativo de Natal pelo PSOL, Josy deseja levar para discussão na Câmara Municipal de Natal o projeto Samu animal, inspirado no Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência já existente, destinado aos humanos. Ele servirá para atender casos de politrauma, como atropelamentos de pets, e urgências, a exemplos dos partos de animais

SISTEMA FECOMÉRCIO RN / REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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CAGED

O mercado de trabalho 
no Rio Grande do Norte re-
gistrou em setembro o quarto 
mês consecutivo de recupe-
ração no emprego formal. 
O mês fechou com saldo de 
4.462 empregos de carteira 
assinada, de acordo com os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgados pelo 
Ministério da Economia. O 
resultado de setembro de-
correu de 13.806 admissões e 
9.344 demissões no período.

Desde o mês de junho,  
segundo os dados do Caged, o 
Rio Grande do Norte mantém 
a evolução positiva nos nú-
meros. O melhor resultado no 
período foi em agosto, com 
saldo de 5.875 empregos. Ape-
sar dos bons números, o mer-
cado de trabalho potiguar, em 
razão dos efeitos negativos da 
pandemia do novo coronaví-
rus, o saldo do acumulado do 
ano é negativo em 5.824 va-
gas. O mercado � nanceiro já 
esperava um novo resultado 
positivo no mês passado. 

Em todo o Brasil, o resul-
tado também foi positivo na 
criação de empregos. Segun-
do o Caged, setembro teve 
313.564 postos de trabalho 
com carteira assinada foram 
abertos no último mês. O in-
dicador mede a diferença en-
tre contratações e demissões.

Nos quatro meses de auge 
da pandemia de covid-19 (de 
março até junho), o Caged 
registrou 1,595 milhão de de-
missões líquidas. Já entre ju-
lho e setembro, 697.296 pos-
tos formais foram recriados, 
uma recuperação de 43,73%.

No acumulado do ano 
até setembro, o saldo do Ca-
ged ainda � cou negativo em 
558.597 vagas, o pior desem-
penho desde 2016, quando 
foram fechados no período 
683.597 postos.

Este é o terceiro resulta-
do positivo consecutivo no 
Caged e foi impulsionada 
pelo bom desempenho da 
indústria geral no mês passa-
do. O setor liderou a criação 
de vagas com 110.868 postos 
formais, mais de um terço do 
saldo positivo no mês. 

Já os ramos do setor de 
serviços recuperaram 80.481 
vagas no mês passado, en-
quanto houve um saldo po-
sitivo de 69.239 contratações 
no comércio. 

Setembro registrou ainda 
abertura líquida de 45.249 
empregos formais na cons-
trução civil e de 7.751 vagas 
na agropecuária.

RN TEM O QUARTO 
MÊS SEGUIDO 
SALDO POSITIVO DE 
EMPREGOS

SANDRO MENEZES

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra,  sancio-
nou nesta quinta-feira 29 a Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas. 
Foi o capítulo � nal de uma novela que 
durava 10 anos. A partir de agora,  as 
micro e pequenas empresas potigua-
res, entre outras coisas, terão primazia 
em licitações pública até o valor de R$ 
150 mil.

A lei bene� cia 200 mil pequenos 
empreendedores, estimulando os ne-
gócios de futuros empreendimentos, 
estabelecendo um tratamento sim-
pli� cado tanto para microempresas 
(ME), à empresas de pequeno porte 
(EPP) e micro empreendedores  indi-
viduais (MEIs), além de outras modali-
dades de empresas a elas equiparadas.

Fátima Bezerra registrou que em 
2018 assumiu o compromisso de en-
viar o projeto à Assembleia Legislati-
va e hoje estava sancionando a nova 
legislação. “Volto aqui para dizer que 
palavra dada é palavra cumprida! 
Após 13 anos, o Rio Grande do Norte 
tem sua legislação para um setor que 
reúne mais de 200 mil empresas, e é 
quem mais emprega. A nossa lei é a 
mais moderna do Brasil, pois incorpo-
ra a economia solidária e as compras 
governamentais”, ressaltou a chefe do 
Executivo.

A avaliação foi referendada pelo 
diretor-técnico do Sebrae nacional, 
Bruno Quick. “Esta data é simbólica. 
Marca um momento de construção 
de um estado e um país diferente. Te-
mos aqui o resultado de uma situação 
de causalidade, de muitos esforços. 
Aprendemos, aqui no Rio Grande do 
Norte, para levar para o resto do país”, 
a� rmou Bruno.

O diretor nacional do Sebrae tam-
bém considerou que a lei “vai construir 
o RN e repercutir junto aos demais 
estados. Não é pouca coisa. É de muita 
relevância para a construção da nação 
brasileira. Parabéns à governadora! 
Esta lei é um marco que pode e deve 
ser melhorada, assim como foi a lei 
nacional, sempre buscando o aperfei-
çoamento. O Rio Grande do Norte é 
um exemplo para difundirmos para o 
país”.

Para Zeca Melo, superintendente 
do Sebrae, é o reconhecimento da im-
portância de mais de 200 mil empresas 
do Rio Grande do Norte. “Quem man-
tém empregos no estado são as micro 
e pequenas empresas, aquelas com 
menos de 20 empregados, e, entre elas, 
principalmente aquelas com até qua-
tro empregados”, declarou Melo.

Já o deputado Kleber Rodrigues, 

Lei das micro e pequenas 
empresas vai beneficiar mais 
de 200 mil empreendedores 
ECONOMIA | Nova legislação do setor promete estimular negócios de futuros empreendimentos, estabelecendo um tratamento simplificado tanto para 
microempresa, à empresas de pequeno porte e micro empreendedores  individuais, além de criar um plano de incentivo para o segmento no RN

 Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra,  sancionou nesta quinta-feira 29 a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

relator do projeto na Assembleia Le-
gislativa e presidente da “Frente Parla-
mentar de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas”, reforçou que a sanção “é 
cumprimento de compromisso assu-
mido com setor empresarial e que o 
setor se bene� cia por que passa a ter 
agilidade e � exibilidade para operar e, 
em consequência, vamos gerar mais 
empregos e riqueza em nosso estado”.

O reconhecimento à importância 
da nova legislação também parte do 
presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio) e presidente do Conse-
lho Deliberativo do Sebrae, Marcelo 

Queiroz. “Quero ser portador de agra-
decimento profundo deste segmento 
da nossa economia. Hoje, vivenciamos 
um ato digno de grandes governantes 
e merece nosso agradecimento. Espe-
ramos a recuperação rápida e forte da 
economia. Agora, 200 mil empresas do 
RN irão se fortalecer e gerar novos ne-
gócios. Uma luta antiga das pequenas 
empresas que são as mais próximas da 
população e dão o primeiro emprego. 
Temos certeza que a partir de hoje o 
RN será muito mais empreendedor”, 
resumiu Queiroz.

Na solenidade a governadora este-
ve acompanhada do vice-governador 

Antenor Roberto, secretários de Estado 
do Gabinete Civil, Raimundo Alves, do 
Desenvolvimento Econômico, Jaime 
Calado, do Turismo, Ana Costa, do Tra-
balho, da Habitação e da Ação Social, 
Iris Oliveira, da Tributação, Carlos Edu-
ardo Xavier, da Infraestrutura, Gustavo 
Rosado, secretários-adjuntos de De-
senvolvimento Econômico, Haroldo 
Azevedo Filho, de Administração, Ge-
orge Câmara, o Controlador Geral do 
Estado, Pedro Lopes, Procurador Geral 
do Estado, Luiz Antônio Marinho, além 
de diretores da Junta Comercial do RN 
(Jucern) e da Agência de Fomento do 
RN (AGN).

MUDANÇAS

Compras Governamentais 
Abertura de licitações de até 
R$ 150 mil com participação 
exclusiva de MPEs e previsão de 
subcontratação do objeto licitado 
por pequenas empresas.

Fiscalizações 
Dupla visita de fiscalização, que 
deverá ter natureza prioritariamente 
orientadora

Desoneração
Criação do Plano de Incentivo 

Tributário e de Infraestrutura, voltado 
para as micro e pequenas empresas 
e Microempreendedor Individual que 
atuam nas áreas de turismo, inovação, 
economia solidária, impacto social, 
negócios industriais, agronegócio 
de exportação e educação 
empreendedora; equiparação do 

teto estadual ao teto nacional do 
Simples: R$ 4,8 milhões.

Crédito
Criação de Fundo de Capital 
de Risco para capitalização 
das microempresas, empresas 
de pequeno porte e demais 
equiparadas, assim como 
manutenção permanente de um 
programa estadual de microcrédito.

Educação Empreendedora
Inserção de ações pedagógicas 
nas escolas para o 
desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora



8 CIDADES SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2020   |

Julgamento do STF sobre 
revistas íntimas não deve 
afetar presídios do RN
ANÁLISE |  Supremo Tribunal Federal analisa se a prova obtida por meio de revista íntima em um estabelecimento prisional pode ser considerada 
lícita em um processo; 16 das 17 unidades prisionais do Rio Grande do Norte utilizam escâneres para revistar visitantes desde meados de 2019

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Seja qual for a decisão final do Su-
preTribunal Federal (STF) sobre 
as revistas íntimas realizadas em 

visitantes de presidiários, é improvável 
que haja alguma mudança nos proce-
dimentos que hoje são realizados nas 
unidades carcerárias do Rio Grande 
do Norte so porque, segundo a Secre-
taria de Administração Penitenciária 
(Seap) e também de acordo com o juiz 
da Vara de Execuções Penais, Henrique 
Baltazar dos Santos, todas as unidades 
penitenciárias do estado possuem bo-
dy scan -- equipamento de inspeção 
corporal que funciona por meio da 
emissão de baixas doses de raios-X. A 
tecnologia permite observar o que a 
pessoa revistada carrega fora ou den-
tro do corpo.

Com o escaneamento corporal, 
que trabalha com imagens em alta 

definição, é possível identificar drogas, 
armas e outros objetos considerados 
ilícitos dentro de uma unidade prisio-
nal ou em qualquer outro ambiente 
protegido.

O próprio Baltazar, desde 2012, 
tem se manifestado publicamente 
contra a chamada revista vexatória – 
que foi pauta nesta quarta-feira 28 de 
apreciação no Plenário do STF, que 
começou a julgar se a revista íntima de 
visitantes que ingressam em estabele-
cimento prisional viola os princípios da 
dignidade da pessoa humana e da pro-
teção à intimidade, à honra e à imagem 
do cidadão. Até o final do dia apenas o 
ministro Edson Fachin havia proferido 
voto, dizendo que ele considera que o 
procedimento representa tratamento 
desumano e degradante, incompatível 
com a Constituição Federal.

A questão da revista íntima che-
gou ao STF em razão da absolvição de 
acusação de tráfico de drogas contra 
uma mulher que levava 96 gramas de 
maconha no corpo para entregar ao 
irmão, preso no Presídio Central de 
Porto Alegre (RS). Segundo o TJ-RS, a 
prova foi produzida de forma ilícita, 
em desrespeito às garantias constitu-
cionais da vida privada, da honra e da 
imagem, pois a visitante foi submetida 
ao procedimento de revista vexatória 
no momento em que ingressava no 
sistema para realizar visita ao familiar 
detido.

OFENSA À DIGNIDADE HUMANA
Em seu voto, o ministro Fachin as-

sinalou que as provas obtidas a partir 
de práticas vexatórias, como o desnu-
damento de pessoas, agachamento e 

busca em cavidades íntimas, por exem-
plo, devem ser qualificadas como ilíci-
tas, por violação à dignidade da pessoa 
humana e aos direitos fundamentais à 
integridade, à intimidade e à honra.

O ministro observou que o contro-
le de entrada nas prisões deve ser feito 
com o uso de equipamentos eletrôni-
cos. A ausência desses equipamentos, 
para o ministro, não justifica a revista 
íntima. Fachin considera que as revis-
tas pessoais são legítimas para viabi-
lizar a segurança e evitar a entrada de 
equipamentos e substâncias proibidas 
nas unidades prisionais. No entanto, é 
inaceitável que agentes estatais orde-
nem a retirada de roupas para revistar 
cavidades corporais, ainda que haja 
suspeita fundada. De acordo com o 
ministro, a busca pessoal, sem práticas 
vexatórias ou invasivas, só deve ser rea-

lizada se, após o uso de equipamentos 
eletrônicos, ainda houver elementos 
concretos ou documentos que justifi-
quem a suspeita do porte de substân-
cias ou objetos ilícitos ou proibidos.

Dezesseis das dezessete unidades 
prisionais potiguares são equipadas 
com aparelhos de escaneamento cor-
poral. Os equipamentos, segundo a 
Seap, evitam abordagens invasivas e 
agilizam a revista dos visitantes. A úni-
ca que ainda não tem escâner em fun-
cionamento é a unidade feminina do 
Complexo Penal João Chaves, na Zona 
Norte de Natal, mas que já está em fase 
de instalação. 

Segundo o secretário Pedro Florên-
cio Filho, “com a utilização do escâner 
corporal os servidores da Seap e as 
visitas passam a ter um tratamento 
mais digno, evitando a revista intima 
vexatória e diminuindo as filas”.

Desde meados de 2019, a Seap ope-
ra com escâneres corporais. Na Peni-
tenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta, o maior presídio do estado, há 
mais de um ano que não há registro de 
apreensão de celulares. Somente em 
2019, Alcaçuz recebeu 23 mil visitas de 
parentes ou advogados de internos. 

O sistema prisional do Rio Grande 
do Norte tem atualmente cerca de 10 
mil detentos.

BODY SCAN  Com o 
equipamento na Penitenciária 
Estadual de Alcaçuz, em 
Nísia Floresta, há mais de um 
ano que não há registro de 
apreensão de celulares

NO RN, 16 PRESÍDIOS 
FAZEM REVISTAS POR 
MEIO DE ESCANEAMENTO 
CORPORAL
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Livro mostra 
receitas do litoral 
sul potiguar 
CULTURA | Livro traz 121 receitas 
típicas, entre pratos salgados, 
doces e bebidas típicas dos 
municípios do litoral sul do Rio 
Grande do Norte

Aratu no coco, beiju virado, 
calambica de batata doce, 
camarão ensopado, escaldado 

ou pirão de caranguejo, farinha de 
coco, goiamum cozido, tainha frita, 
tapioca com leite de coco. Os pratos 
tradicionais de municípios do Rio 
Grande do Norte agora estão regis-
tradas no livro “A cozinha popular do 
Litoral Sul Potiguar”.

O livro, escrito por professores da 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), traz 121 receitas típicas, entre 
pratos salgados, doces e bebidas. A 
obra apresenta um registro sobre a  
memória dos potiguares.  A obra foi or-
ganizada pela professor Nilton Xavier. 

De abril de 2016 a junho de 2018, 
os professores envolvidos no projeto 
desenvolveram um projeto de pes-
quisa, vinculado ao próprio IFRN, que 
tinha como objetivo investigar as prá-
ticas culturais mais características da 
Cozinha Popular dos municípios mi-
crorregião do litoral sul do Rio Grande 
do Norte.

Para isso, � zeram 23 visitas a esta-
belecimentos comerciais e casas dos 
municípios da região. 

As páginas são resultado de vi-
vências dos pesquisadores junto aos 
cozinheiros e às cozinheiras dos mu-
nicípios de Arez, Baía Formosa, Can-

Aratu no coco é um dos pratos típicos das cidades litorâneas do Rio Grande do Norte

REPRODUÇÃO

guaretama, Espírito Santo, Goianinha, 
Montanhas, Pedro Velho, Senador Ge-
orgino Avelino, Tibau do Sul e Vila Flor.

 Baseado nas experiências gastro-
nômicas e humanas vividas durante a 
pesquisa, o livro foca em áreas variadas 
do conhecimento como Arte, Antropo-
logia, História, Zootecnia, Agronomia 
e Turismo.

A pesquisa apontou que espaços 
como eventos gastronômicos, merca-
dos, bares, restaurantes e lanchonetes 
podem ser valorizados pelo poder 
público a � m de se tornarem atrativos 
turísticos e, assim, contribuírem mais 
efetivamente com o desenvolvimento 
econômico e sociocultural da regiã o. 

Foram identi� cados também indí-
cios de escassez alimentar, promovida 
pelo modelo agrícola da monocultura. 
Em contraponto a isso, a agricultura fa-
miliar foi vista como via para garantir 
a diversidade de alimentos nas mesas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
 
OS SÓCIOS FUNDADORES DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MUÇULMANA DO RIO GRANDE DO 
NORTE - ABMRN, CNPJ: 10.427.467/0001-76, convocam todos os associados para comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 15 de novembro de 2020 (domingo), em sua sede, situada 
na rua ponta de Tourinhos 2104 - Ponta Negra, Natal/RN, às 16h00 em primeira convocação, com a presença 
de metade mais um dos associados, e às 16h30, em segunda e última convocação, com os associados 
presentes, tendo a seguinte ordem do dia: 02 – Eleição e posse de uma Junta Governativa Temporária; 02 – 
Formação da comissão eleitoral para eleição de uma nova diretoria. 

Natal, 30 de outubro de 2020. 
Convocam os sócios fundadores:  
Expedito Ferreira Gonçalves - Sócio Fundador da ABMRN 
Salimo Abdul Remane Normomade - Sócio Fundador da ABMRN 
 

2x4 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, Centro. CEP 59.178-000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. VALENTINA SPENCER DA FONTOURA SUCHY, brasileira, solteira, estudante, portadora do CPF/MF 
n° 025.651.160-80, portador do RG n° 2105100123, residente e domiciliada na Rua Coronel Sezefredo, n° 1134, Centro, 
São Gabriel/RS, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 1.879,34m²(mil, oitocentos e setenta e nove metros e trinta e quatro decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.017.01.0444.0000.5 e 
sequencial n° 1.008992.6.  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro ,DATUM – SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.310.417,280m e E 274.154,680m; deste segue 
confrontando com Av. Baia dos Golfinhos, com azimute de 125°40’32” por uma distância de 26,50m até o vértice V2, de 
coordenadas N 9.310.401,825m e E 274.176,207m; deste segue confrontando com a propriedade de FRANCISCO 
MOREIRA FREIRE, com azimute de 213°12’47” por uma distância de 92,65m até o vértice V3, deste segue confrontando 
com a propriedade de ILZE CARLINE QUEIROGA FRILO de coordenadas  N 9.310.324,310m e E 274.125,458m; com 
azimute de 317°38’25” por uma distância de 15,50m até o vértice V4, de coordenadas N 9.310.355,764m e E 
274.115,014m;deste segue confrontando com a propriedade de JUAN VILLA ABRILLE, com azimute 25°56’51”por uma 
distância de 90,65m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 225,30 m. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 635.000,00.  A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 30.11.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ATLETAS
PROFISSIONAIS DE FUTEBOL - FENAPAF

Ministério do Trabalho 46000.002696/2001-07
Edital de Convocação

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Na forma dos artigos 16º parágrafo 3º e 17º alínea “b” do Estatuto Social e obedecendo ao que dispõe a
legislação vigente são CONVOCADOS os senhores Delegados Representantes pertencentes aos
Sindicatos filiados há mais de 02 (dois) anos e no gozo dos direitos sindicais (art. 13º e em situação
regular junto ao Ministério da Economia e de acordo com a legislação vigente) participar das seguintes
Assembleias, todas a se realizar no dia 03 de dezembro de 2020, na sede da Federação, na Avenida João
Cabral de Mello Neto nº 610, Sala 502 - Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro-RJ:
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – às 12 horas, em primeira convocação, ou meia hora depois
com qualquer número de presentes em segunda a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:1) Análise,
apresentação de defesa e deliberação de sanção disciplinar ao Conselheiro Jorge Ivo Amaral da Silva.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - às 13 horas, em primeira convocação, ou meia hora depois com qualquer
número de presentes em segunda convocação, para participarem da Assembleia Geral Ordinária afim de
deliberar a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação, discussão e votação da prestação de contas do exercício
de 2019; 2) Apresentação, discussão e votação da previsão orçamentária do exercício de 2021; 3) Homologação
dos atos da Diretoria quanto aos pagamentos efetuados a Diretoria, Funcionários, Autônomos e Prestadores
de Serviço, aprovando ou não os atos administrativos e financeiros da administração da entidade.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – às 15 horas em primeira convocação, ou meia hora depois com
qualquer número de presentes em segunda afim de deliberar a seguinte ordem do dia: 1) Extinção do Conselho
Deliberativo e 2) Apresentação e votação de alteração do Estatuto. Tal definição da necessidade de alteração
estatutária foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 10.12.2019, quando foi criada uma Comissão
e dada a oportunidade aos sindicatos de mandarem sugestão; 3) Composição da Diretoria; 4) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2020.
FELIPE AUGUSTO LEITE

Presidente

 
 

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

  
Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  Nº 803/20. 

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de 
inscrições,  que será de 29/10 a 05/10/2020. 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação 
documental e entrevista. 
 
 

 
 

 
 
 

PANDEMIA

O número de casos de 
Covid-19 por semana voltou a 
subir, após uma grande queda. 
Já as mortes em função da pan-
demia do novo coronavírus 
seguem caindo. As informa-
ções estão no novo Boletim 
Epidemiológico do Ministério 
da Saúde, divulgado na reunião 
da Comissão Intergestores 
Tripartite do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A semana epidemiológica 
considera o período entre 18 e 
24 de outubro. Nesta semana fo-
ram registrados 156.273 novos 
casos, 10% a mais do que na SE 
anterior, quando foram noti� -
cados 14.1725.

Entre a SE 42 e a 41, a queda 
havia sido de 19,4%. A retoma-
da do crescimento ocorreu em 
todas as regiões. Os maiores ín-
dices de crescimento se deram 
no Norte (35%), Sul (21%), Cen-
tro-Oeste (11%), Sudeste (4%) e 
Nordeste (2%).

O total de óbitos registra-
dos pelas autoridades de saúde 
na semana epidemiológica 43 
� cou em 3.228, 7% a menos do 
que na semana anterior, quan-
do as mortes contabilizadas 
somaram 3.447. A diminuição, 
contudo, representa uma desa-
celeração em relação à SE 42, 
quando a redução foi de 17,5% 
em relação à anterior. 

A Secretaria de Saúde Públi-
ca do Rio Grande do Norte (Se-
sap) registrou 279 novos casos 
de Covid-19 nesta quinta-feira. 
Com isso, as con� rmações so-
mam 80.950. 

Com relação aos óbitos no 
Rio Grande do Norte, são 2.573 
no total. Quatro foram regis-
tradas a mais que o balanço 
anterior.

MINISTRO DO STJ REJEITA 
AÇÃO EM QUE PESSOAS 
PEDIAM PARA NÃO SEREM 
OBRIGADAS A TOMAR VACINA 
DE COVID-19

O ministro Og Fernandes, 
do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), rejeitou habeas corpus 
em que dois homens pediam 
para não serem obrigados a to-
mar vacina contra a Covid-19.

Os autores do processo ale-
garam que o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), deu a 
entender em entrevistas que a 
vacina terá caráter obrigatório 
no estado.

O magistrado, porém, ar-
gumentou que não há informa-
ções nos autos sobre quando a 
imunização estará disponível 
para a população em larga esca-
la nem uma previsão de sanções 
a quem deixar de atender ao 
chamamento para vacinação.

BRASIL TEM ALTA DE 
CASOS DE COVID-19, 
NÚMERO DE ÓBITOS 
CONTINUA EM QUEDA
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O pagamento do décimo tercei-
ro salário aos trabalhadores 
brasileiros deve injetar R$ 208 

bilhões na economia brasileiro neste 
ano. Em valores reais, o montante é 
5,4% inferior ao registrado em 2019, 
de acordo com estimativa da Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

A queda de 5,4% é a maior retração 
anual desde o início do acompanha-
mento realizado pela CNC, em 2012. 
Um dos motivos para a queda é a Me-
dida Provisória (MP) 936 deste ano, 
que autorizou a redução do salário 

proporcional à jornada e a suspensão 
temporária do contrato de trabalho, 
com a justificativa de preservar empre-
gos em meio à pandemia da covid-19.

A CNC cita que mostram que, en-
tre abril e agosto foram firmados 16,1 
milhões de acordos entre patrões e em-
pregados no âmbito da MP 936, sendo 
7,2 milhões de suspensão do contrato 
de trabalho 3,5 milhões de redução de 
70% da jornada.

Segundo a CNC, o vencimento mé-
dio pago em 2020 (R$ 2.192,71) terá um 
recuo de 6,6% em comparação ao valor 
de 2019 (R$ 2.347,55). O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, atribui a 
queda do montante do décimo terceiro 
ao recuo expressivo da atividade eco-
nômica e do avanço da informalidade. 

Pagamento do 13º salário deve
injetar R$ 208 bilhões na economia
CRISE |  Em valores reais, o montante é 5,4% inferior ao registrado em 2019, de acordo com a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Resultado deste ano é o o pior registro desde 2012

A sondagem da indústria da 
construção feita pela Federação 
das Indústrias do Rio Grande 

do Norte aponta que o setor registrou 
nova retração das atividades em se-
tembro de 2020. O segmento produti-
vo segue operando abaixo do padrão 
usual para o período, tendência que se 
repete initerruptamente desde feverei-
ro de 2013.

Acompanhando o desempenho 
negativo da atividade, o número de 
empregados também caiu, mantendo 
o movimento de baixa que vem sendo 
observado desde outubro de 2013. O 
nível médio de utilização da capacida-
de operacional (UCO) atingiu 35%, o 
que represta sete pontos percentuais 

abaixo do índice de agosto (42%) e três 
pontos percentuais acima do valor re-
gistrado em setembro de 2019 (32%).

Em outubro, as expectativas da In-
dústria da Construção potiguar para os 
próximos seis meses apontam otimis-
mo com relação à evolução do nível de 
atividade e dos novos empreendimen-
tos e serviços, mas os empresários pre-
veem queda nas compras de matérias-
-primas e no número de empregados.

O índice de intenção de investi-
mento, por sua vez, recuou 4,3 pontos 
entre setembro e outubro de 2020, de 
33,7 para 29,4 pontos. Ressalte-se que, 
apesar da queda, o indicador alcançou 
o maior valor para um mês de outubro 
desde 2017, quando ficou em 31,1 pon-

tos.
Os índices de satisfação com a 

situação financeira e com o lucro 
operacional registraram aumento no 
terceiro trimestre de 2020, mas per-
maneceram abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, indicando insatisfação 
dos empresários tanto com a margem 
de lucro operacional quanto com a 
situação financeira de suas empresas. 
O indicador de acesso ao crédito tam-
bém subiu, sem, contudo, ultrapassar a 
linha dos 50 pontos, mostrando que as 
restrições continuaram no trimestre. 
Além disso, os empresários avaliaram 
que os preços médios das matérias-
-primas subiram significativamente 
em relação ao trimestre anterior.

Construção civil potiguar registra 
queda nas atividades em setembro

RESULTADO

Um dos motivos para a queda é a  MP 936 deste ano, que autorizou a redução do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

R$ 2.192,71
é o valor médio do 13º salário 

para 2020

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

ARTEMY AZEVEDO DE SOUZA de CPF: 040.117.034-94, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP –Licença Prévia, em favor 
da Lavra Garimpeira do Processo ANM nº848.111/2020, localizada no Sítio Quintos – Zona Rural – Parelhas/RN.

ARTEMY AZEVEDO DE SOUZA
Requerente - Responsável

CONCESSÃO LICENÇA SIMPLIFICADA AMBIENTAL

Celta tecnologia da informação LTDA ME, CNPJ 10.634.225/0001-53, torna público a concessão do Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada para a implantação de 
um condomínio de casas horizontal com 18 UH`s, inserida em terreno de 0,205915 Ha, localizado na Rua da 
Colônia,N0 14, Lot. Pirangi do Sul, quadra 09, lote 14,Praia de Pirangi do Sul, no município de Nísia Floresta.

João Antônio de Oliveira Matias
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

Girlane Medeiros Araujo Bezerra Galvão-ME, CNPJ: 05.043.100/0001-19 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada  - LS, para FABRICAÇÃO  DE CARVÃO VEGETAL, localizado na Fazenda Ipiranga Florânia/RN.

Girlane Medeiros Araujo Bezerra Galvão-Me
Requerente/Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

M. ARAUJO DA SILVA - ME, CNPJ nº 04.714.519/0001-92, torna público que recebeu do IDEMA – Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente, a Renovação da Licença Simplificada, com o prazo de validade até 18/09/2026, em 
favor do empreendimento para o comércio varejista de madeiras e artefatos instalada na Av. Senador João Câmara, 
2561 – Bela Vista – Assú/RN.

Misael Araújo da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

SUPERMERCADO SOBERANO LTDA, CNPJ: 04.957.509/0001-88, estabelecida a Avenida Ângelo  Varela, 
224 – Bairro Centro –  Zona Urbana  no município de Alto do Rodrigues/RN,  torna público que está requerendo 
junto  ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento  Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LICENÇA 
PRÉVIA – LP, da atividade Supermercado - Comercio Varejista de mercadorias/Produtos alimentícios a ser 
implantado na Avenida Ângelo Varela, 19 - Bairro Centro,  Zona urbana do município de Alto do Rodrigues/RN

Jorgeana Alves de Souza Lima
CPF: 029.769.254-29 - Sócio Gerente

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 20.228.158.001-20, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada Nº 
2019-134688/TEC/LS-0168, com prazo de validade até 29/09/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura da 
ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – RNP-JMS-001, localizada no Sítio Catururé, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.

PEDIDO  DE  LICENÇA   PRÉVIA

C  R  DERIVADOS DE PETROLEO ,  CNPJ: 31.941.732/0001-00, estabelecida a rua Estrada Maria do Carmo 
Marques da Silva, Comunidade de Nova Esperança Zona Rural de Assu /RN,  torna público que está requerendo 
junto  ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento  Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LICENÇA 
PRÉVIA – LP, da atividade Posto de Combustíveis, revenda de combustíveis para veículos auto motores a ser 
implantado na rua Estrada Maria do Carmo Marques da Silva, 01 Nova Esperança,  Zona Rural do município de 
Assu/RN

Cloves Rodrigues da Silva
CPF: 072.503.874-80 - Proprietário
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Susana Vieira contou como 
tem lidado com a pandemia e o 
isolamento social ocasionado 
pelo Covid-19. A atriz, de 78 
anos, segue reclusa em sua 
casa, no Rio, e revelou que 
chegou a � car deprimida por 
não ter ter o que fazer. “O 
tempo virou nada, os meus dias 
são nadas. É como se eu não 
tivesse vivendo. Mas o que me 
deixou deprimida foi o fato da 
terceira idade está condenada 
à morte pelos próprios 
empregos”, disse ela.

SUSANA VIEIRA 
REVELA QUE TEVE 
DEPRESSÃO NA 
PANDEMIA 

PROMOÇÃO
R$ 18,00

POR PESSOA
EXECUTIVO ALMOÇO 

DE DOMINGO 
A QUINTA

18H ÀS 10H

DE SEXTA 
A SÁBADO

22H ÀS 10H

PERNOITE 

PROMOÇÃO

R$ 75,00
APARTAMENTO

PROMOÇÃO

R$ 85,00
APARTAMENTO

APARTAMENTO

R$ 58,00
3 HORAS

SUÍTE
EXECUTIVO

R$ 95,00
3 HORAS

PRAZER EM TER VOCÊ

A cantora Marília 
Mendonça comentou 
sobre emagrecer no 
Twitter.  “Aproveitando 
o engajamento pra 
comemorar meu menor 
pesos desde quando 
engravidei. Estou feliz”, 
disse.

MARÍLIA MENDONÇA  
SOBRE  FOCO EM 
EMAGRECIMENTO APÓS 
A GRAVIDEZ

O ator Diego 
Montez, 30, 
nunca teve a 
chance de contar 
ao pai, o ex-
deputado federal 
e apresentador 
Wagner Montes, 
morto em 2019, 
sobre a sua 
sexualidade. 
Gay assumido 
e � lho da atriz 
Sônia Lima, ele 
conta que não teve 
a oportunidade 
de ter esse papo. A 
revelação foi feita 
em conversa virtual 
com o in� uenciador 
Caio Fischer. “Isso é 
uma coisa que sempre 
levei muito para mim, eu 
nunca tive essa conversa 
com meu pai. Não vou 
conseguir responder 
isso porque nunca foi 
uma coisa que a gente 
conversou sobre”, disse 
Diego.

DIEGO MONTEZ 
LEMBRA A 
RELAÇÃO COM 
O PAI

ZAPZAPPING

Montez, 30, 
nunca teve a 
chance de contar 
ao pai, o ex-
deputado federal 

DIEGO MONTEZ 
LEMBRA A 
RELAÇÃO COM 
O PAI

VICTOR CHAVES 
LANÇA DUAS 
NOVAS MÚSICAS

O cantor sertanejo Victor Chaves lançou em seu canal do 
YouTube outras duas canções de seu álbum Projeto VC . Trata-se 
de Claridade e Lampião das Estrelas.Os dois vídeos fazem parte da 
série musical composta por dez clipes e idealizada por Victor, que 
acompanha o lançamento de seu primeiro trabalho solo. Dividido 
em cinco EP’s com duas faixas , os singles estão sendo lançados 
semanalmente. 
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NATHALLYA MACEDO

A pandemia da Covid-19 trouxe 
um movimento de re� exão. 
As pessoas começaram a 

repensar o que realmente importa 
para uma vida plena. O sofrimento 
causado pelo vírus, em todos 
os âmbitos, elevou o cuidado e 
a busca pelo bem-estar físico e, 
especialmente, por um estado de 
equilíbrio emocional, já que os dias 
de isolamento afetaram as rotinas 
de muitos – causando, ainda, uma 
explosão de crises de ansiedade.   

O cantor e compositor Tiago 
Landeira reconheceu o momento 
difícil e decidiu mudar, mesmo 
em meio ao caos. Agora, sob o 
nome artístico de Tiago Terras, ele 
inicia uma jornada para � orescer e 
levar esperança aos que precisam. 
Na última sexta-feira 23, lançou 
a música “Tocando o coração”, 
primeiro trabalho solo da carreira 
e que veio ao mundo com a missão 
de estrear a nova era com afeto e 
positividade.  

“Como estava isolado em casa, 
pensei na esperança. Valorizei os 
laços familiares, as amizades, e 
� quei bastante envolvido por esses 
sentimentos. A conexão com a 
natureza também é importante para 
mim. E a pandemia mostrou uma 
urgência inegável: precisamos de 
uma transformação efetiva porque 
o planeta está pedindo socorro”, 
contou Tiago, em entrevista ao 
Agora RN.  

“Tocando o coração” foi 
inspirada por um relato de uma 
amiga do artista. “Ela publicou 
em uma rede social um texto 
sobre estar reclusa, sem poder 
sair, e expôs o pensamento de 
que a solidão é complicada. Mas 
o post também falava que ela 
tinha condições de se transportar 
para dias de praia com os amigos. 
Esse poder da mente me motivou 
a escrever a música, algo que 
evoca leveza para os ciclos de 
adversidades”, a� rmou.  

O single foi produzido 
por DogMan e vai ganhar, em 
breve, uma versão inédita com 
participação de Pedro Rhuas. Com 
letra escrita por Tiago e marcada 
por instrumentos de percussão, a 
música traz versos que se encaixam 
como um quebra-cabeça, de 
maneira coerente e natural por 
meio de um clima delicado e, ao 
mesmo tempo, descontraído: “pulsa 
o sol no meu coração/nesses dias 
que não são verão/mas virão”.  

QR CODE
Acesse e ouça Tiago Terras 

nas plataformas digitais

MÚSICA | Cantor e compositor Tiago Terras acaba de lançar o primeiro single como artista solo. 
“Tocando o coração” marca o início da nova jornada com afeto e positividade 

MÚSICA | Cantor e compositor Tiago Terras acaba de lançar o primeiro single como artista solo. 

DESBRAVANDO 
NOVAS TERRAS 

CARREIRA  
Nascido no Rio de Janeiro, 

Tiago mora em Natal desde os 5 
anos. Há cerca de 15, ele participa 
do coral potiguar Camerata de 
Vozes cantando como tenor. Já foi 
vocalista da banda Igapó de Almas e 
tem ainda um projeto musical com 
o amigo Rafael Barros, chamado 
“Os Chicos”. O duo homenageia 
compositores brasileiros de 
destaque com interpretações 
repaginadas dos clássicos nacionais.   

Tiago é apaixonado pela 
sonoridade da voz, além de apreciar 
e investigar sons espontâneos, como 
cantos de pássaros, barulhos de 
pedras e ventania – que acabam 
tornando as melodias um tanto 
singulares. Com in� uências do 
samba e da MPB, as canções são 
interpretativas. “Para mim, cantar 
é um lugar de elevação e de poder. 
Às vezes, me sento para compor 
cansado, com a cabeça cheia. 
Porém, meu humor muda e me 
sinto melhor assim que começo a 
escrever”, relatou.    

Com o isolamento social, o 
artista teve a oportunidade de 
olhar para dentro, encontrar o “eu 
poético” e � nalizar mais de 15 letras 
autorais durante o processo de 
autoconhecimento. Até dezembro, 
outros três singles serão lançados 
por Tiago. “Ainda não sei se virá um 
EP ou um álbum, só sei que será um 
trabalho bonito”.    

MÚSICA Música é 1º trabalho
solo da carreira de Tiago Terras

IAN RASSARI 

DIVULGAÇÃO 



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

O SONHO VOLTOU 
A construção de um anel 

viário interligando todas as 
cidades do Seridó potiguar, 
uma obra que era um desejo 
de Wilma de Faria quando 
governadora do RN, foi 
relembrada e defendida nesta 
quinta-feira pelo deputado 
estadual Vivaldo Costa. 

PROJETO 
“Wilma de Faria sonhou 

interligar todas as cidades 
do Seridó. Já existem as 
estradas principais, é preciso 
construir o anel ligando”, 
a� rmou Vivaldo, que chamou 
atenção para o fato de que o 
projeto já existe desde a gestão 
Wilma, mas que não foi levado 
adiante. 

MELHORIAS  
De acordo com Vivaldo, 

o projeto traria como 
benefício a possibilidade de 
permitir uma distribuição 
mais rápida das atividades 
econômicas do Estado, que 
teriam maior facilidade de 
evacuação.  

UNINDO SAI 
O deputado fez um apelo 

à governadora Fátima Bezerra 
(PT) e ao Departamento 
Estadual de Estradas de 
Rodagens (DER) para que 
analise o projeto. Além disso, 
Vivaldo enfatizou que os 
ministros Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) 
e Fábio Faria (Comunicações) 
podem ser parceiros 
importantes na busca por 
recursos para viabilizar o 
projeto. 

GOL DE PLACA 
Em mais um capítulo da 

guerra entre o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, e da 
Economia, Paulo Guedes, 
o potiguar levou vantagem 
nesta quinta-feira, quando 
o presidente Jair Bolsonaro 
lhe “rasgou” elogios depois 
de o titular da Economia 
tê-lo criticado, ao a� rmar 
que a Febraban � nancia 
“ministro gastador para furar 
teto”, como narrou Mônica 
Bergamo. 

 
MIL AFAGOS 

“Ninguém viu um ministro 
do Desenvolvimento Regional 
melhor do que Rogério 
Marinho”, a� rmou Bolsonaro, 
que disse que o potiguar “vive 
pelo Brasil”. O presidente 
ainda prestou solidariedade 
a Marinho e agradeceu pela 
“con� ança” e “empenho”, 
enquanto participava de 
evento no Maranhão. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> “A decisão de compra é 

uma decisão que será tomada 
por quem assinar o cheque, e 
isso não virá de nós”, afirmou o 
presidente da Anvisa Antônio 
Barra Torres em entrevista 
ao UOL. Ele disse ainda que o 
órgão federal não participará 
de discussões sobre qual vacina 
contra a covid-19 possa vir a ser 
distribuída pelo Ministério da 
Saúde. 

>> Atualmente, tanto a 

tinha assumido um compromisso 
de compra de 46 milhões de 
doses da CoronaVac, vacina 
desenvolvida e testada pelo 
Butantan em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac. 
Por outro lado, a vacina que é 
desenvolvida pela Universidade 
de Oxford e será produzida 
pela Fiocruz, caso aprovada, 
receberá mais de R$ 1 bilhão 
do governo federal para o seu 
desenvolvimento. 

CoronaVac como a vacina de 
Oxford são candidatas ao posto, 
mas a indefinição vem inclusive 
sendo motivo de uma disputa 
política entre o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e o 
governador de São Paulo João 
Doria (PSDB). 

>> Na semana passada, 
Bolsonaro chegou a desautorizar 
o ministro Eduardo Pazuello, que 
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CONTABILIZANDO 
Um vídeo com os elogios feitos 

por Bolsonaro foi prontamente 
publicado nas redes sociais, por 
Rogério Marinho, que agradeceu ao 
presidente pelo reconhecimento. 
“Isso nos dá força para 
continuarmos � rmes na missão 
que o senhor nos atribuiu. Estamos 
abraçando o Nordeste e o Brasil. 

Vamos garantir que o 
desenvolvimento chegue para 
todos”, escreveu o ministro 
potiguar na postagem. 

SALDO 
Na quarta-feira, o deputado 

estadual Francisco do PT 
acompanhou a governadora Fátima 
Bezerra em Currais Novos. E ontem 
ele contou sobre a visita em sessão 
plenária na Assembleia Legislativa, 
ressaltando as melhorias e os 
investimentos que estão sendo 
feitos na Saúde no Seridó. 

POSITIVO 
Entre outras coisas, Francisco 

do PT citou a implantação da Ala 
das UTIs no Hospital Regional de 
Caicó e a UTI Neonatal instalada no 
Hospital Regional Doutor Mariano 
Coelho. E disse que o que foi 
realizado em termos estruturais na 
região salvou “mais de 500 pessoas” 
da Covid-19.   

SALVOS... 
A revogação do decreto 

10.531, do presidente Jair 
Bolsonaro, que inclui as unidades 
básicas de saúde (UBS) no 
programa de concessões e 
privatizações do governo, foi 
festejada pelo deputado Sandro 
Pimentel. “Quero registrar aqui 
a minha alegria ao saber que o 
presidente desistiu do decreto de 
privatização do SUS”, comentou. 

...PELA PRESSÃO  
“Mas ele não fez isso porque 

é bonzinho. Foi depois das 
reclamações da população que está 
morrendo”, ressaltou parlamentar, 
que destacou que “mais de 70% 
da população do Brasil depende 
única e exclusivamente do SUS”. 
“Um dos complexos de saúde 
mais avançados do mundo e não 
foi construído por esse governo”, 
explicou Sandro. 

SUCESSO 
O Rio Grande do Norte é líder 

nacional em geração de energia 
eólica no Brasil, com mais de 4GW 
em potência instalada. E tem uma 
empresa potiguar se consolidando 
como fornecedora ao levar 
conectividade para os parques 
eólicos: a Interjato Soluções. “É um 
orgulho para uma empresa local 
atender o setor que tem tantas 
exigências de qualidade e que tem 
fornecedores de classe mundial”, 
comemorou Erich Rodrigues, CEO 
da Interjato. 

Faça o look: Andréa  Schutz usa vestido estampa geométrica de poás 
Vankoke e tênis Arezzo. Para completar a beleza, brinco Palone Design 

A governadora Fátima Bezerra sancionou a Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas no Rio Grande do Norte, aprovada 
recentemente pela Assembleia Legislativa, em ato solene no 
auditório do Sebrae-RN, nesta quinta

Deputado Gustavo Carvalho de máscara, álcool 70% e ainda 
protegido por acrílico para participar das sessões presenciais 
na Assembleia Legislativa
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O dia pode começar tenso e você dever ter bastante 
cuidado para não se indispor com ninguém no trabalho. 
A Lua em quadratura com Saturno e Plutão pode dar 
uma turbinada desnecessária na sua falta de paciência e 
autoritarismo. 

Você pode se unir aos colegas e trabalhar em equipe 
para alcançar os objetivos em comum. Mas ainda 
que esteja na Casa 7 e estimule a união, a Lua vai se 
desentender com outros planetas e pode causar alguns 
confl itos nestas parcerias. 

Sextou, Touro! Tá cansada, né, minha fi lha! E olha, 
o cansaço da semana deve pesar mais nesta sexta-
feira e você ainda pode sentir certa difi culdade para 
se concentrar nas tarefas. A Lua sugere que pode ter 
algumas pendências relacionadas à Justiça. 

O trabalho vai exigir que você mostre muita 
responsabilidade e disciplina hoje. Prepare-se para 
enfrentar alguns imprevistos, inclusive fofocas e mal-
entendidos. O melhor a fazer é fi car bem de boas no seu 
canto.

Os astros alertam que você pode ter alguma decepção 
com colegas ou amigos, especialmente no período da 
manhã. Além disso, a Lua na Casa 11 indica que seu 
trabalho vai render mais se puder agir com autonomia, 
sem depender do apoio de ninguém.

Sagita, controlar os gastos pode ser o seu maior 
desafi o nesta sexta-feira. Júpiter, Saturno e Plutão 
estão estacionados na sua Casa 2 e formarão aspectos 
tensos com a Lua ao longo do dia. Se não tomar seu 
paracetaloka direitinho e controlar seus impulsos.

Quem trabalha em equipe ou em sociedade vai precisar 
de muito jogo de cintura nesta sexta. O clima pode fi car 
tenso nas parcerias, ainda mais se você tentar impor o seu 
ritmo ou as suas vontades. Alerta que caberá a você ceder 
um pouco para encontrar um meio-termo

Caprica, que tal se abrir um pouco mais para a família? 
A Lua na Casa 4 acentua o seu carinho pelos parentes. 
Mas Saturno e Plutão na Casa1 deixam você ainda mais 
reservadx do que já é. Terá que se esforçar um pouco 
para abrir seu coração.

A Lua na Casa 9 desperta seu espírito aventureiro e 
aumenta o desejo de experimentar coisas novas. Isso 
pode fazer você se sentir muito pelo trabalho e pelos 
compromissos de rotina. Porém, não dá para jogar tudo 
para o alto.

Sextou, mas não recomendo! O céu está tenso e você 
pode ter muita difi culdade para explicar suas ideias e 
opiniões. Por isso, procure manter a discrição no trabalho 
e fi car mais de boas hoje. Se tiver que participar de 
reuniões, debates ou fazer acordos com alguém.

Eita, Virgem, sextou, mas não recomendo. Mercúrio 
retrógrado na sua Casa das Finanças alerta que você 
pode ter alguns gastos inesperados nesta sexta-feira. 
Ou pode perder dinheiro em apostas e investimentos 
arriscados.

Você pode ter algumas preocupações com grana 
hoje. Pode receber uma multa, ter que pagar algum 
imposto, algo que não poderá evitar. Tá amarrado! 
Procure resolver isso sem contar muito com amigos 
ou pessoas próximas. 

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A escritora Nélida Piñon será 
a entrevistada do “Roda Viva”, 

segunda-feira, na Cultura.Neste 
sábado, a partir das 10h, o canal 

Fox Channel inicia uma maratona 
com os 31 episódios de terror de 
“Os Simpsons”.A atriz chinesa 
Chan Suan, além do fi lme “De 

Perto Ela Não é Normal”, roteiro 
da Suzana Pires, também estará 
na série “As Five”, lançamento 

do Globoplay no dia 12.Cleber 
Machado transmite o GP da Emília-
Romanha – Imola, neste domingo, 
9h10.No dia 9, 18h, a Play FM 

vai estrear um programa esportivo 
com Weber Lima, Zetti, Wagner 

Prado e Luís Carlos Quartarollo...
Com isso, só em São Paulo, 
o Grupo Bandeirantes terá três 

equipes de esportes, atuando em 
emissoras diferentes.A jornalista 
e narradora Isabelly Morais estará 

no “Jogo Aberto” desta sexta-feira...
Ela vai para assinar contrato e 

estreia domingo no clássico Santos 
x São Paulo, pelo Brasileirão 

feminino.

Record estabelece a ordem das próximas novelas bíblicas

Na Record, já foi batido o 
martelo para as próximas novelas 
bíblicas.Em produção, “Gênesis” 
retomou suas gravações no dia 19, 
com projeção de 150 capítulos e 
mais de 200 atores escalados.

Antes da pandemia, ou de 
sua primeira etapa de trabalhos, 
teve cenas captadas no Marrocos. 
Existiu até a possibilidade de 
voltar e fazer mais alguma coisa 
lá, mas as condições ainda não 
são as mais satisfatórias ou 
recomendadas para isso.

“Gênesis” tem previsão de 
estreia para janeiro. Depois dela, 
será a história do Rei Davi, que 

antes de se tornar o mais famoso 
rei de Israel, foi pastor de ovelhas, 
escudeiro, líder militar, músico 
e poeta. Serão 150 capítulos. A 
autora Cristianne Fridman vai 
entregar a sinopse em dezembro.

E, na sequência, a novela 
“Salomão”, escrita por Paula 
Richard. Filho do Rei Davi, a ideia 
é mostrar que a sua vida foi além 
da sabedoria e riquezas que as 
pessoas ouviram falar. 

Ordem de exibição de� nida 
para todo 2021 e boa parte de 
2022.

 NADJA KOUCHI

TALENTOS
Neste sábado, às 22h15, acontece a fi nal do programa “Talentos”, da TV 
Cultura, que escolherá o novo nome do teatro musical. O júri terá Claudia 
Raia (foto), Miguel Falabella, Marisa Orth e José Possi Neto. Apresentação de 
Jarbas Homem de Mello (foto).

ESTÁ DIFÍCIL
Vontade de fazer existe, mas a 

direção da Band considera quase 
impossível fechar acordo com a 
Dentsu, que negocia os direitos da 
Copa América e outras competições 
sul-americanas de futebol. O valor é 
muito alto. Passa de dez milhões de 
dólares.

PORTA ABERTA
Em relação a esse pacote sul-

americano, é importante ressaltar que 
a Globo ainda não é uma carta fora 
do baralho. Ou nunca saiu totalmente 
da parada. Mas a sua direção entende 
que, em toda e qualquer negociação, 
as atuais condições do mercado 
devem ser consideradas. De qualquer 
forma, parece que as melhores 
relações com a Conmebol estão sendo 
restabelecidas.

ESTREIA
Nesta sexta, 23h15, a Record 

tem a estreia de “Game dos Clones”, 
reality de relacionamento, com 

apresentação de Sabrina Sato.No 
primeiro episódio, a maquiadora 
Aline precisa decidir qual dos sete 
clones parecidos com Lázaro Ramos 
e Emicida será o seu par ideal.

AO TRABALHO
Depois de viajar uns dias 

com a família, Roberto Cabrini 
deve iniciar seu trabalho na 
Record na próxima semana e 
começar a produzir a matéria 
de estreia no “Domingo 
Espetacular”.

Que será em novembro, 
certeza. Falta só definir o dia. 

DIVULGAÇÃO RECORD TV



O atacante Marinho costuma 
acompanhar páginas de san-
tistas nas redes sociais para 

ver o que falam sobre o time e como 
avaliam os jogadores. Mas parece ter 
se irritado com as críticas pesadas que 
leu e resolveu desabafar e questionar os 
torcedores

Ele não anda gostando do que lê 
na Santos Play e fez um longo texto de 
cobrança. Iniciou falando que sempre 
acompanha a página e que no futebol 
todos têm de “expor o que pensam 
mesmo”. Mas para ele, estão exageran-
do. “Eu vejo que vocês reclamam por 
tudo Têm de agradecer porque esta-
mos em várias competições e almejan-
do algo, nos dedicando”.

Sexto colocado no Brasileirão e 

disputando as oitavas de final da Liber-
tadores e da Copa do Brasil, Marinho 
queria mais apoio dos jovens do grupo. 
Ele cita o Santos sem dinheiro, bloque-
ado na FIFA para fazer contratações 
e critica por jamais apoiarem quem 
está entrando, apoiando, se dedicando. 
Marinho diz que os torcedores sempre 
indicam outra opção melhor.

“Estamos no mesmo barco. Saiam 
do celular e apoiem quem está aqui 
e quer ajudar. Agora, querem Messi, 
Neymar, Cavani. P..., estou de saco 
cheio já.”

O Santos sofreu diante do Ceará, 
sobretudo a partir do momento da 
expulsão de Lucas Veríssimo. Mas com 
o 0 a 0, a vaga às quartas de final está 
aberta.
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A presença feminina no futebol 
reforça cada vez mais a quebra 
do preconceito no esporte. A 

formação de equipes profissionais e a 
realização de competições mostram 
que os investimentos ganham mais 
espaço.

Pensando nisso, a PSG Academy 
Natal vai promover nos dias 7 e 8 de 
novembro a primeira seletiva para a 
formação de equipes de futebol femini-

no da escola oficial de futebol do clube 
francês na capital potiguar. As partici-
pantes ainda concorrerão a bolsas de 
treinos para treinar na escola de fute-
bol, com faixa etária entre 6 e 17 anos.

As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas até o dia 5 de novembro 
pelo telefone (84) 98181-9000 ou por 
e-mail contato@psgacademynatal.
com.br. Nos dias da seletiva, as atletas 
devem comparecer com short e mei-

ões pretos, chuteira society e camisa 
branca.

De acordo com Denise Fernandes, 
professora da PSG Academy Natal, as 
atletas integrarão uma clínica de fute-
bol, com programação educacional e 
técnica com palestras proferidas por 
uma atleta profissional, uma árbitra 
FIFA, uma nutricionista e uma procu-
radora esportiva do estado do RN.

“É a primeira vez que a PSG Aca-

demy Natal promove uma seletiva 
exclusiva para o futebol feminino e 
reforça a quebra do preconceito desse 
esporte praticado por meninas. Esse 
formato de clínica esportiva, com pa-
lestras e atividades de avaliação téc-
nica serão para quem tem vontade de 
conhecer um pouco mais sobre essa 
modalidade ou de praticar o futebol 
em alto rendimento”, explicou.

A professora cita ainda sobre a se-

letiva de bolsas de treinamento para 
as atletas, que ajudará no processo de 
aprendizagem para o desenvolvimento 
das atividades e novas técnicas da mo-
dalidade.

“A seletiva ainda tem a possibilida-
de de que as atletas concorram a bolsas 
de treinos para o ano de 2021, auxilian-
do no desenvolvimento técnico, além 
de contribuir para o crescimento indi-
vidual”, concluiu a professora.

REPRODUÇÃO

GETTY IMAGESSANTOS 

Escolinha do PSG abre inscrições para 
seletiva de futebol feminino em Natal
FUTEBOL | PSG Academy Natal vai promover nos dias 7 e 8 de novembro a primeira seletiva para a formação de equipes de futebol feminino da escola oficial de futebol do clube 
francês na capital potiguar. As participantes ainda poderão concorrer a bolsas de treinos para treinar na escola de futebol, com faixa etária definida para atletas entre  6 e 17 anos

É a primeira vez que a PSG Academy Natal promove uma seletiva exclusiva para o futebol feminino e reforça a quebra do preconceito desse esporte praticado por meninas na capital potiguar 

Marinho é destaque no Santos na temporada Jogador sueco foi infectado em setembro

Marinho diz que está “de saco 
cheio” de críticas no Santos

DESABAFO

O sueco Zlatan Ibrahimovic, 
jogador do Milan, aceitou o 
convite do governo da região 

da Lombardia, onde fica a cidade de 
Milão, para ser garoto-propaganda de 
uma campanha de conscientização 
da população na luta contra o corona-
vírus. O atacante foi infectado com a 
covid-19 no mês passado. “O vírus me 
desafiou, e eu venci. Mas você não é o 
Zlatan, não desafie o vírus. Use a cabe-
ça. Respeite as regras: distanciamento 
e máscara sempre. Venceremos!”, disse 
Ibrahimovic, em um vídeo. Irreverente, 
Ibrahimovic disse que era uma “pés-
sima ideia” o novo coronavírus o de-
safiar. “Eu tive teste positivo. Nenhum 
sintoma. Covid teve a coragem de me 
desafiar. Péssima ideia”, disse o jogador.

Ibrahimovic faz 
propaganda 
contra a Covid-19

ITÁLIA


