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Candidatos avaliam ir à Justiça 
após Álvaro proibir atos de rua

Bolsonaro dá recado a 
Rogério Marinho e diz 
que só Paulo Guedes 
fala com investidores

PF promete
inviabilizar tráfico
de drogas a partir
do Porto de Natal

Bombeiros lutam
contra chamas há
mais de dez dias
no Seridó potiguar

RN não confirma
novas mortes causadas 

pelo novo coronavírus 
há dois dias

ABC busca nova
vitória para se  
consolidar na
liderança na Série D

Atraso na entrega
de caminhões 

atrapalha empresas
na retomada

ELEIÇÕES 2020. 5 | Um grupo de 
candidatos à Prefeitura do Natal estuda 
ingressar com uma ação coletiva na 
Justiça para tentar derrubar o decreto do 

prefeito Álvaro Dias (PSDB), publicado 
nesta segunda-feira 5, que proibiu a 
realização de uma série de atos de 
campanha na cidade.

Com o decreto, o prefeito – que é 
candidato à reeleição e aparece em 1º 
lugar nas pesquisas de intenção de voto 
– impediu os adversários de realizarem 

carreatas, caminhadas, comícios e 
reuniões com mais de 100 pessoas, 
mesmo que os participantes utilizem 
máscara.

Em nota, o prefeito explicou que o 
objetivo é evitar aglomerações e, assim, 
impedir focos de disseminação do novo 
coronavírus, causador da Covid-19.

INTERROMPENDO A
SUA PROGRAMAÇÃO

ELEIÇÕES 2020. 2 | Con� rmando previsão do Agora RN, TRE de� niu nesta segunda-feira 5 os
tempos que os candidatos à Prefeitura do Natal terão durante a propaganda eleitoral obrigatória

no rádio e na TV. Programas começam a ser veiculados na sexta-feira 9 e vão até 12 de novembro
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TIAGO REBOLO

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN) 
de� niu nesta segunda-feira 5, 

em reunião com representantes dos 
partidos políticos e das emissoras, os 
tempos que os candidatos à Prefeitura 
do Natal terão durante a propaganda 
eleitoral obrigatória no rádio e na TV.

O atual prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), que é candidato à reeleição, fi-
cará com o maior tempo entre todos os 
candidatos: 3 minutos e 46 segundos.

Além desse tempo duas vezes por 
dia, o tucano terá também 1.110 inser-
ções diluídas ao longo dos intervalos da 
programação, cada uma com 30 segun-
dos. Isso representa uma média de 32 
inserções por dia. Se preferir, ele também 
poderá juntar duas inserções de 30 se-
gundos em uma de 1 minuto, abatendo 
no quantitativo a que terá direito.

Álvaro Dias terá o maior tempo por-
que é o dono da maior coligação entre 
todos os candidatos a prefeito de Natal. 
Além do PSDB, ele tem o apoio de PSD, 
MDB, PL, Republicanos, DEM, PDT, 
Pros, Avante e Rede Sustentabilidade.

Depois de Álvaro Dias, os candi-
datos mais bene� ciados serão Sérgio 
Leocádio (PSL), Jean Paul Prates (PT) 
e Hermano Morais (PSB). Entre os de-
mais, dois não terão direito a nenhum 
tempo: Jaidy Oliver (Democracia Cris-
tã) e Rosália Fernandes (PSTU).

Segundo com maior tempo, Sérgio 
Leocádio terá 1 minuto e 49 segundos 
todos os dias, além de 538 inserções 
(15 por dia). Ele foi bene� ciado por es-
tar no PSL, partido que elegeu o presi-
dente Jair Bolsonaro e a segunda maior 
bancada da Câmara dos Deputados 
nas eleições de 2018 (52 deputados), 
e pela aliança com o Progressistas (38 
deputados).

Os tempos já tinham sido ante-
cipados em reportagem exclusiva do 
Agora RN publicada no dia 23 de se-
tembro. Os números o� ciais estão na 
margem destacada na matéria.

AS REGRAS DE DIVISÃO 
DO HORÁRIO ELEITORAL

Segundo a resolução 23.610, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 90% do 
tempo do horário eleitoral gratuito deve 
ser dividido entre os candidatos confor-
me a quantidade de deputados federais 
que cada partido tem na Câmara.

Para efeitos de cálculo, considera-
-se o número de parlamentares eleitos 
por cada legenda em 2018. No caso de 
Álvaro Dias, segundo a norma, devem 
ser contados apenas os seis maiores 
partidos, para que ele não tenha tanta 
vantagem sobre os demais.

O PT, que elegeu a maior bancada 
em 2018 (com 54 deputados federais) 
terá o 3º maior tempo porque não se 
coligou para as eleições deste ano em 
Natal. Com isso, Jean Paul Prates terá 
1 minuto e 7 segundos, além de 334 in-
serções (9 por dia, em média).

Voltando à regra, o restante do 
tempo (10%, ou 1 minuto do total do 
programa e 12 inserções) é dividido 
igualmente entre os candidatos que 
têm direito à exibição.

DUAS CANDIDATAS 
NÃO TERÃO TEMPO

Se não houver desistências, Natal te-
rá 14 candidatos a prefeito nas eleições 
de 2020. Apesar disso, só 12 terão direito 
a tempo no horário eleitoral gratuito. 
Isso porque, de acordo com a reforma 
eleitoral de 2017, apenas os partidos que 
ultrapassaram a cláusula de barreira 
nas últimas eleições poderão ter acesso 
à exibição no rádio e na TV.

Para cumprir a cláusula de desem-
penho, os partidos deveriam ter alcan-

çado em 2018 uma bancada de pelo 
menos 9 deputados em 9 estados ou 
um mínimo de 1,5% dos votos válidos 
para deputado federal distribuídos em 
pelo menos 9 estados e com, ao menos, 
1% de votos em cada um deles.

Com isso, � cam eliminadas do 
programa eleitoral as candidatas Jaidy 
Oliver e Rosália Fernandes.

O PCdoB, do candidato Fernando 
Freitas, não venceu a cláusula de bar-
reira em 2018, mas terá tempo no ho-
rário eleitoral porque se fundiu ao PPL. 
Além disso, o Patriota – que apoia Car-
los Alberto Medeiros (PV) – também 
não superou a cláusula de desempe-
nho, mas terá alguns segundos porque 
se juntou ao PRP. O objetivo da cláusula 
de barreira é exatamente esse: reduzir 
o número de partidos existentes (hoje 
são 33 registrados).

HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO
Na televisão, o horário eleitoral 

gratuito vai ser exibido das 13h às 
13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, 
a propaganda será veiculada das 7h às 
7h10 e das 12h às 12h10. Este ano, só 
candidatos a prefeito vão aparecer no 
programa eleitoral.

Os candidatos a vereadores terão 
direito apenas às inserções ao longo 
da programação, entre 5h da manhã 

e meia-noite. Todo dia (incluindo o 
domingo), serão 56 inserções para os 
postulantes à Câmara e outras 72 para 
os candidatos a prefeito.

CANDIDATOS PODERÃO 
JUNTAR TEMPO

A partir deste ano, candidatos que 
têm menos de 30 segundos na propa-
ganda eleitoral (oito, no total) podem 
acumular os tempos de vários dias e 
exibir um programa maior em dias in-
tercalados.

Com isso, o candidato Fernando 
Pinto (Novo), por exemplo, que tem 
14 segundos, pode deixar de exibir seu 
programa um dia para, no dia seguinte, 
ter direito a 28 segundos. Isso terá de ser 
comunicado previamente para que a Jus-
tiça Eleitoral faça os ajustes necessários 
nos tempos dos demais candidatos.

Os programas serão veiculados da 
próxima sexta-feira 9 até o dia 12 de 
novembro.

As emissoras responsáveis pela 
geração do conteúdo da propaganda 
serão a Band TV e 96 FM, tendo como 
suplentes a InterTV Cabugi e 98 FM. 
Neste ano, a propaganda em rede será 
apenas para as candidaturas a prefeito. 
Já as inserções terão 70 minutos diá-
rios, sendo 60% para prefeitos e 40% 
para vereadores.

TRE confirma tempos de cada 
candidato no programa eleitoral
RÁDIO E TV | Na televisão, o horário eleitoral gratuito vai ser exibido das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Já no rádio, a propaganda será veiculada das 7h às 7h10 e das 
2h às 12h10. Este ano, só candidatos a prefeito vão aparecer no programa eleitoral. Candidatos a vereador só terão direito às inserções diluídas ao longo da programação

Em setembro, Agora RN já tinha antecipado tempos de cada candidato à Prefeitura do Natal em reportagem exclusiva

CONFIRA OS TEMPOS 
DE CADA CANDIDATO

 Álvaro Dias (PSDB)
3’46” por dia e 1.110 
inserções no geral

Sérgio Leocádio (PSL)
1’49” e 538 inserções

Jean Paul Prates (PT)
1’07” e 334 inserções

Hermano Morais (PSB)
42” e 208 inserções

Carlos Alberto Medeiros (PV)
29” e 144 inserções

Kelps Lima (Solidariedade)
20” e 99 inserções

Afrânio Miranda (Podemos)
24” e 122 inserções

Coletivo Sol (PSOL)
16” e 82 inserções

Coronel Hélio (PTB)
16” e 82 inserções

Fernando Freitas (PCdoB)
16” e 81 inserções

Coronel Azevedo (PSC)
14” e 70 inserções

Fernando Pinto (Novo)
14” e 70 inserções

Jaidy Oliver (Democracia Cristã)
Sem tempo

Rosália Fernandes (PSTU)
Sem tempo



O presidente Jair Bolsonaro de-
fendeu nesta segunda-feira 5 
seus encontros com autorida-

des do Legislativo e do Judiciário, cri-
ticadas por parte dos seus apoiadores.

No sábado 3, o presidente se reuniu 
com o ministro Dias To� oli, ex-presi-
dente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), e o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e foi criticado 
por bolsonaristas nas redes sociais. Na 
manhã de ontem, se encontrou com o 
presidente da Câmara, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ).

“Com quem eu tomei café agora, al-
guém sabe? Rodrigo Maia. E daí? Estou er-
rado? Quem é que faz a pauta na Câmara?”, 
disse Bolsonaro a apoiadores, no Palácio da 
Alvorada, quando um deles questionou se 
era difícil governar com o STF. “Não entro 
no detalhe, não entro no detalhe. É um Po-
der que respeito”, afirmou.

Bolsonaro não deu detalhes sobre o 
café da manhã, mas informou que pode 
sancionar nesta terça 6 o projeto que al-
tera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Um outro apoiador, então, a� r-
mou que o presidente estava certo e 
acrescentou: “Isso é fazer política”. “É 
facilitando a vida para o povo, em vez 

de 5 em 5 (anos), vai ser de 10 em 10 
(anos)”, respondeu Bolsonaro. Pela 
proposta aprovada, entre outras mu-
danças, a carteira de motorista pas-
sará a ter validade de dez anos, ponto 
que foi destacado por Bolsonaro.

INDICAÇÃO PARA STF
Como vem fazendo desde o � m da 

semana passada, o presidente voltou 

a defender sua decisão de indicar o 
desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF-1) Kassio 
Marques para a vaga de Celso de 
Mello, que vai se aposentar do Supre-
mo em outubro.

O nome de Marques tem sido ata-
cado com base na atuação dele na ma-
gistratura e em suas convicções: desde 
a liberação para uma licitação do STF 

que previa a compra de alimentos co-
mo lagostas e vinhos caros; passando 
por uma suposta proximidade ao PT, a 
pecha de “desarmamentista” atribuída 
a ele e até o apoio que recebe da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB).

No domingo 4, motivada tanto pe-
lo encontro de Bolsonaro com Toffoli 
quanto pela indicação de Marques ao 
Supremo, apoiadores do presidente leva-
ram a hashtag #BolsonaroTraidor a ser o 
assunto mais comentado no Twitter.

O presidente disse que Marques 
era “católico e tem uma certa vivência 
na área militar”. Em seguida, voltou a 
defender que quem decidiu pela per-
manência do italiano Cesare Battisti 
no Brasil foi o Supremo, e não o desem-
bargador, e que a decisão de Marques 
que derrubou a liminar que proibia a 
compra de lagostas e vinhos caros no 
STF foi por uma questão jurídica.

Bolsonaro também falou que 
Marques não era desarmamentista e, 
citando o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, defendeu que o 
indicado não era comunista, por ter 
relações com governos do PT.

“Um montão de militar serviu no 
governo do PT.”
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‘Tomei café com Maia. E daí? 
Estou errado?’, diz Bolsonaro 
CRÍTICAS | Presidente da República foi criticado porque, além da reunião com presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ele se
reuniu com o ministro Dias Toffoli, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) 

Bolsonaro, Maia, senador Márcio Bittar e ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo)

alexoviana@uol.com.br

PELEZADA
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 

(PSDB), é um verdadeiro pelé. E a 
campanha eleitoral deste ano está 
começando a deixar isso bem claro 
para quem não o conhecia. 

CAMPANHA INVIÁVEL
Depois de driblar 13 adversários 

de uma vez só, ao fugir do primeiro 
debate na TV, na semana passada – 
avisando só de última hora que não 
iria –, ontem, Álvaro superou todas 
as expectativas ao tentar inviabilizar 
totalmente a campanha eleitoral em 
Natal.

CONTRADIÇÕES
Numa canetada só, através de 

decreto municipal, Álvaro proibiu 
carreatas, caminhadas, comícios e 
qualquer tipo de aglomeração de 
rua. Em tese, seria uma boa medida 
para precaver a cidade contra a 
disseminação da Covid-19. No entanto, 
a medida é contraditória.

INCOERÊNCIA
A� nal, como pode um prefeito que 

diz que a cidade venceu a Covid-19, 
que liberou o funcionamento do 
comércio e dos shoppings centers, 
decretar que não pode haver 
caminhadas de rua durante a 
campanha eleitoral, com as estatísticas 
apontando para a diminuição do 

ALEXVIANAALEX

número de contaminados?

INTENÇÃO
Está claro, até para incautos, que 

a intenção de Álvaro é justamente 
impedir que seus adversários façam 
campanha contra ele, evitando 
que o critiquem, o contestem e o 

questionem, e que cresçam junto ao 
eleitorado, ameaçando sua reeleição.  

ERRO
O eleitor de Natal, porém, não 

costuma ser complacente com erros 
políticos. Da mesma maneira que 
se deixam levar na construção de 

lideranças, as desconstroem por 
vontade própria. “Em Natal, o cidadão 
é inteligente e muito liberto”, bem 
o sabem políticos experientes, com 
vitórias e derrotas no currículo.

SEM LIMITE
Álvaro naturalmente passou 

do limite. Extrapolou o desejo de 
tornar-se candidato imbatível, só que 
pela via do abuso administrativo. O 
decreto, tal como posto, bene� cia 
eleitoralmente única e exclusivamente 
a sua candidatura. Por liderar com 
folga as pesquisas, é a ele que interessa 
o status quo eleitoral.

ANTIDEMOCRÁTICO
No entanto, o prefeito “forasteiro” 

que chegou à prefeitura por vias 
inimagináveis e que tornou viável sua 
reeleição em razão de uma imagem 
construída antes da pandemia e 
consolidada durante e após ela, 
comete, no início da campanha 
reeleitoral, “um crime contra a 

democracia”.

IMPETUOSO
Álvaro teve atuação destemida 

durante a pandemia como prefeito 
de Natal. Postura essa muitas vezes 
contraditória por ser mais populista 
que prudente, em vista de ter 
adotado medidas sem comprovação 
cientí� ca, como a doação em 
massa de ivermectina, gerando 
repercussão positiva ao seu nome 
junto à população. Mas nada disso 
se compara à audaciosa tentativa 
de inviabilizar o debate de uma 
campanha eleitoral.

ALTERNATIVAS
Adversários de Álvaro passaram 

o dia de ontem reunidos, discutindo 
estratégias para reagir ao decreto 
que proíbe reuniões de rua. Entre 
as possibilidades, analisa-se o 
enfrentamento, descumprindo-o, ou 
um recurso judicial para derrubá-lo.  

PESOS E MEDIDAS
Ao comentar o decreto que 

proíbe reuniões eleitorais em Natal, 
um político da capital indagava 
ontem o que seria da governadora 
Fátima Bezerra (PT) caso ela fosse a 
autora de tal medida, quando de sua 
candidatura à reeleição, daqui a dois 
anos. “Imagine o que a pobre não iria 
sofrer”.

alexoviana@uol.com.br

Viu só, Carlos? Aprendi direitinho 
com você como se administra
Natal: na base da chibata.

Muito bem. Mas melhor mesmo é
ganhar no tapetão. Afinal, daqui a dois
anos você vai sair para governador e eu
vou tomar meu lugar de volta na
Prefeitura através da vice Aíla Cortez

SUPREMO

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Celso de 
Mello negou nesta segunda-feira 
5 dois pedidos de impeachment 
apresentados contra os minis-
tros da Saúde, Eduardo Pazuello, 
e da Defesa, Fernando Azevedo 
e Silva, por supostos crimes de 
responsabilidade no trabalho de 
combate à pandemia.

Os pedidos foram protoco-
lados pela deputada Natália Bo-
navides (PT-RN). Segundo ela, 
os ministros cometeram atos 
de improbidade administrativa 
em razão da gastos públicos ir-
regulares para produção hidro-
xicloroquina para tratamento 
da Covid-19, e ao estimular o 
uso do medicamento.

Ao rejeitar o apelo da depu-
tada, o ministro Celso de Mello 
a� rmou que já há entendimen-
to pací� co no Supremo de que 
cabe exclusivamente à PGR 
(Procuradoria Geral da Repú-
blica) pedir o afastamento de 
ministros de Estado.

A PGR instaurou notícia de 
fato após reportagem da CNN 
Brasil informar que o Exército só 
contestou uma alta de 167% no 
valor do insumo para produção 
do remédio em dois meses de-
pois de a compra já ter sido feita.

CELSO REJEITA 
PEDIDO DE NATÁLIA 
PARA AFASTAR 
MINISTROS



MAIA PAUTA MP “CONTRA 
CRISE” EDITADA HÁ 7 MESES

PANORAMA DA COVID É 
O MELHOR EM QUASE 5 MESES

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

O BRADO DOS CISNES
A despedida de Celso de 

Mello, no STF, será quinta (8) e não 
terça (13), quando se aposenta. 
Lerá extenso voto em defesa 
do depoimento presencial do 
presidente, no caso de supostas 
interferências na Polícia Federal, e 
vai bater forte. O “canto dos cisnes” 
estará mais para grito.

BEM LEMBRADO
Jair Bolsonaro conversou com 

o príncipe saudita Mohammad Al 
Saud sobre as iniciativas acordadas 
em 2019. A visita garantiu US$10 
bilhões em investimentos em defesa 
e comércio no Brasil.

ASSALTO LEGALIZADO
A chegada do pix como nova 

forma de pagamentos instituída 
pelo Banco Central, revelou um 
assalto que sofremos há anos: ted 
ou doc custam 6 centavos, mas os 
bancos nos cobram 15 reais por 
transferência.

APOSTA DA REELEIÇÃO
O governador de São Paulo, João 

Doria, considera “natural” o desgaste 
político que o levou a ser mal 

avaliado pela população da capital. 
Mas ele acredita na reeleição do 
atual prefeito, Bruno Covas (PSDB). 

MINISTRO NÃO VENDE TOGA
O ativismo infanto-juvenil 

agora fantasia sobre a “suspeição” 
do futuro ministro Kassio Marques 
em casos envolvendo o presidente 
Jair Bolsonaro. Cobrança que 
não se viu e nem ouviu quando 
o mesmo STF, composto de oito 
ministros nomeados pelo PT, julgou 
o mensalão.

CARLOS MATHIAS LEMBRADO
A escolha de Kassio Marques 

para o STF fez lembrar aquele a 
quem ele substituiu no TRF-1: Carlos 
Fernando Mathias de Souza, um 
magistrado admirado também por 
alunos e ex-alunos de faculdades de 
Brasília.

PEQUENOS ESSENCIAIS
No Dia da Micro e Pequena 

Empresa, o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, elogiou os pequenos 
negócios, por contribuir com 
o abastecimento e os serviços 
essenciais, especialmente na 
pandemia.

O controle da pandemia do novo coronavírus no Brasil já foi admitido 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para tristeza do “jornalismo 
de funerária”, e temos a menor média de mortes em quase cinco meses. 
Segundo o Worldometer, que monitora o avanço da pandemia, o número 
é o menor desde 13 de maio e a boa notícia se estende aos novos casos da 
doença, chegando a menor média de novas infecções em 110 dias.

96,7% DE CHANCE DE CURA
O foco dos pessimistas 

segue no total de casos, muitos 
salivando para noticiar 5 milhões 
de casos. Pouco se fala dos 4,25 
milhões de curados.

TUDO PELA AUDIÊNCIA
Outro número 

morbidamente aguardado pelo 

“jornalismo de funerária” é o de 
150 mil mortos. O que no início 
parecia respeito virou exploração.

SITUAÇÃO ATUAL
O Worldometer registra 500 

mil casos ativos no Brasil com 
quadro de infecção leve e 8 mil 
em estado delicado que inspira 
cuidados maiores.

Votação prevista para esta terça 6 revela o desinteresse do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, pelas iniciativas de enfrentamento à crise gerada pela 
pandemia. Está com votação marcada para 13h55, a Medida Provisória 992, 

que cria um incentivo contábil para estimular bancos a emprestarem dinheiro de 
capital de giro a micro, pequenas e médias empresas, dramaticamente afetadas 
pela crise. A MP 992 foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 18 de março, 
há quase sete meses. Os créditos gerados pelos incentivos previstos na MP 992 
beneficiam empresas cuja receita bruta em 2019 não ultrapassou os R$300 milhões. 
Os empréstimos poderão ser pagos em até 36 meses, com carência de 6 meses. 
Pela MP, 80% dos créditos devem priorizar empresas menores. Mais interessado em 
dificultar ações do governo, Maia ignora que micro, pequenas e médias empresas 
concentram 70% dos empregos no Brasil. Os empréstimos que salvariam milhares de 
empregos só podem ser contratados até 31 de dezembro, mas a Câmara não parece 
preocupada. 
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FRITURA? | Na semana passada, 
durante uma reunião com 
investidores, Rogério teria feito 
críticas ao ministro da Economia
e chegou a sugerir flexibilização 
do teto de gastos

O deputado federal General Girão 
(PSL-RN) apresentou um pro-
jeto de decreto legislativo na 

Câmara dos Deputados para anular a 
portaria do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que abriu, em março do ano pas-
sado, o inquérito das fake news.

O presidente Jair Bolsonaro disse 
aos seus ministros, durante uma reu-
nião fechada, que o único porta-voz do 
governo para questões de mercado e 
investimentos é o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Em um encontro 
reservado com os seus auxiliares, o 
presidente da República manifestou 
que Guedes é “quem dá a temperatura 
e o rumo aos investimentos” da inicia-
tiva privada. As informações são da 
CNN Brasil.

Nos bastidores, a fala foi interpre-
tada como um recado ao ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho. O potiguar, que já foi inte-
grante da equipe econômica do gover-
no, como secretário de Previdência e 
Trabalho, tem defendido a ampliação 
de gastos do governo, o que o tem co-
locado em rota de colisão com Paulo 
Guedes, que prega o arrocho � scal.

Na semana passada, durante uma 
reunião com investidores, Rogério te-
ria feito críticas ao ministro da Econo-
mia e chegou a sugerir, segundo parti-
cipantes da reunião, uma � exibilização 
do teto de gastos como uma forma de 
garantir recursos para � nanciar o pro-
grama Renda Cidadã, que o governo 
pretende lançar para substituir o Bolsa 
Família.

No mesmo dia, Guedes reagiu e 
disse que o colega do Desenvolvimen-
to Regional, se realmente tiver falado 
isso, é “desleal”, “despreparado” e “fu-
ra-teto”. Nos dias seguintes, represen-
tantes do governo deram início a uma 
operação para fortalecer o ministro da 
Economia e garantir que a gestão de 
Jair Bolsonaro vai continuar respeitan-
do o teto de gastos – o que agrada aos 
investidores.

A jornalista Daniela Lima, da CNN 
Brasil, disse que a fala de Bolsonaro 
exalou um “cheiro de fritura” contra 
Rogério Marinho, que virou desafeto 
de Paulo Guedes ao deixar de ser segui-
dor da cartilha do arrocho � scal para 
se tornar um defensor da ampliação 
dos gastos públicos como medida para 
estimular a recuperação econômica no 
pós-pandemia e para garantir investi-
mentos na região Nordeste.

“O presidente mandou um recado 
claro ao ministro. ‘Paulo Guedes é o 
único que fala em nome do governo 
com o mercado. É ele quem dá tempe-
ratura e rumo aos investidores’. Bolso-
naro não quer saber de Rogério dando 
giro com donos do dinheiro grosso do 
País”, a� rmou a âncora do programa 
“CNN 360º” nesta segunda-feira 5.

Bolsonaro com ministros Paulo Guedes (Economia) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional)

Recado a Rogério: Bolsonaro diz que 
só Guedes deve falar com investidores

MARCOS CORRÊA / PR
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Um grupo de candidatos à Prefei-
tura do Natal estuda ingressar 
com uma ação coletiva na Jus-

tiça para tentar derrubar o decreto do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB), publicado 
nesta segunda-feira 5, que proibiu a re-
alização de uma série de atos de campa-
nha na cidade.

Com o decreto, o prefeito – que é 
candidato à reeleição e aparece em 1º 
lugar nas pesquisas de intenção de voto 
– impediu os adversários de realizarem 
carreatas, caminhadas, comícios e reu-
niões com mais de 100 pessoas, mesmo 
que os participantes utilizem máscara.

Em nota, o prefeito explicou que o 
objetivo é evitar aglomerações e, assim, 
impedir focos de disseminação do novo 
coronavírus, causador da Covid-19 – 
que, até esta segunda, resultou na morte 
de 2.402 potiguares, segundo a Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

A partir do decreto, também fica 
proibida uma série de ações realizadas 
em comitês de campanha. O texto es-
tabelece, por exemplo, que esses am-
bientes só podem ter uma pessoa por 
5 m², com distanciamento mínimo de 
1,5 m entre os presentes. Locais que não 
seguirem as regras podem ser interdita-
dos pela prefeitura.

O Agora RN apurou que, após a pu-
blicação do decreto, alguns candidatos 
de oposição fizeram uma reunião para 
discutir qual será a estratégia a partir 
de agora. Foi durante este encontro que 
surgiu a ideia da ação coletiva contra a 
norma editada por Álvaro Dias.

À reportagem, cinco candidatos 
admitiram que estudam ingressar com 
ações na Justiça para reverter a proi-
bição: Carlos Alberto Medeiros (PV), 
Coronel Hélio (PRTB), Fernando Freitas 
(PCdoB), Fernando Pinto (Novo) e Sér-
gio Leocádio (PSL).

SÉRGIO LEOCÁDIO (PSL)
Na avaliação de Sérgio Leocádio, a 

lei proíbe o prefeito de Natal de limitar 
atos de propaganda eleitoral. Isso por-
que ele é parte interessada no processo 
e estaria, portanto, legislando em causa 
própria. “É um absurdo. Ele se acha um 
coronel, quer mandar na cidade. Por ele, 

não tem eleição. Quer os candidatos em 
casa inibidos por ele, pela força do po-
der municipal”, argumentou.

Para o candidato do PSL, o decreto 
municipal é uma espécie de contras-
senso, já que, segundo ele, a Prefeitura 
do Natal não tem atuado para impedir 
aglomerações em bares e nas praias. “A 
cada dia que passa, ele está agredindo 
a população de Natal. Está chamando 
todo mundo de subserviente. Acha que 
é um coronel de Caicó que chegou com 
o chicote na mão para bater em todo 
mundo. Ele aprendeu com Henrique 
Alves, que é o mentor intelectual dessa 
farsa chamada Álvaro Dias”, comple-
mentou Sérgio Leocádio.

KELPS LIMA (SOLIDARIEDADE)
Na opinião de Kelps Lima (Solida-

riedade), o prefeito Álvaro Dias quer evi-
tar que os adversários façam campanha 
na rua para que não seja revelado o su-
posto envolvimento dele com irregula-
ridades. Kelps afirmou que faz parte da 
estratégia também pressionar emisso-
ras de rádio e televisão a não realizarem 
debates ou entrevistas com candidatos.

“Ele não foi ao debate da Band. As 
rádios não estão entrevistando os can-
didatos por força da prefeitura. SBT e 
Globo cancelaram o debate. O que Ál-
varo está escondendo? Não tem perigo 
de eu ser preso. Eu não tenho bens blo-
queados iguais a você. Eu posso botar 
dinheiro na minha conta que não é blo-
queado, diferente de você”, disse Kelps, 
referindo-se a Álvaro Dias, em um vídeo 

publicado nas redes sociais.
“Natal está sob perigo. Álvaro não 

quer ser revelado e, por isso, impede 
de todo jeito que a imprensa faça en-
trevista e que os candidatos façam 
campanha”, completou o candidato do 
Solidariedade.

JEAN PAUL PRATES (PT)
O candidato do PT, senador Jean 

Paul Prates, chamou atenção para o 
fato de que, durante a pandemia da 
Covid-19, o prefeito defendeu a abertura 
de estabelecimentos comerciais. Agora, 
quando os índices de contágio estão em 
queda, Álvaro Dias edita um decreto pa-
ra restringir atos de campanha.

“O que nos soa estranho é o prefeito, 
que sempre se posicionou na mão contrá-
ria a essa prevenção, se opondo até às me-
didas de isolamento social, agora querer 
impedir a campanha e o debate político 
com a população, enquanto permite a 
abertura de bares e outros estabelecimen-
tos. Quem precisa explicar esse decreto e a 
contradição no posicionamento é Álvaro 
Dias”, afirmou o senador.

ROSÁLIA FERNANDES (PSTU)
Essa é a mesma opinião da candida-

ta Rosália Fernandes (PSTU). Segundo 
ela, o prefeito age com hipocrisia ao en-
durecer as regras de isolamento social 
no momento em que a pandemia desa-
celera e que a cidade vive uma campa-
nha eleitoral.

“Em nenhum momento, o prefeito 
tomou medidas para preservar a vida da 

classe trabalhadora. É muita hipocrisia. 
Ele não quer que nenhum candidato vá 
para a rua mostrar suas candidaturas. 
Ele quer que apenas a candidatura dele 
tenha visibilidade”, destacou.

HERMANO MORAIS (PSB)
Já na avaliação de Hermano Morais 

(PSB), ao editar o decreto, o prefeito 
“tenta coibir a liberdade de expressão 
dos candidatos e o direito dos eleitores 
de conhecer as propostas”. “A democra-
cia tem que sobreviver nesse processo. É 
admissível estabelecer regras, mas não 
se pode permitir que um concorrente 
tente prejudicar os demais atacando a 
própria democracia”, afirmou.

CARLOS ALBERTO MEDEIROS (PV)
Para o candidato Carlos Alberto 

Medeiros (PV), o prefeito de Natal “está 
com medo” do debate público e “vai per-
der a eleição”.

“A preocupação dele não é sanitá-
ria. Antes do coronavírus ir embora, ele 
mandou abrir o comércio irresponsa-
velmente. O que ele não quer é que os 
graves problemas da cidade sejam mos-
trados”, destacou o candidato do PV.

FERNANDO PINTO (NOVO)
Na opinião do candidato do Novo, 

Fernando Pinto, o decreto publicado 
nesta segunda-feira é nulo. “O prefeito 
não tem competência para decretar 
nada. Ele quer é cercear o exercício 
da liberdade de expressão. Trata-se de 
mais um ato autoritário e abusivo do 

prefeito”, destacou Fernando, que tam-
bém disse que sua campanha estuda 
medidas judiciais e reclamações ao Tri-
bunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) sobre o assunto.

FERNANDO FREITAS (PC DO B)
Segundo o candidato Fernando 

Freitas (PCdoB), há indício de que a 
motivação do decreto de Álvaro Dias é 
“eleitoral”.

“Lembramos que, no auge da pan-
demia, ele sempre se posicionou contrá-
rio aos decretos de isolamento do Go-
verno do Estado. Agora, com os índices 
de contágio, adoecimento, e principal-
mente de mortes, em declínio, ele muda 
a postura? Será que existe embasamen-
to técnico e científico, ou o decreto só 
tem motivação eleitoral? Se for isso, a 
Justiça Eleitoral deve se pronunciar para 
defender o amplo debate sobre a cidade, 
a democracia e o voto livre e consciente. 
Querer ganhar de WO é muito feio!”, fi-
nalizou o candidato.

CORONEL HÉLIO (PRTB)
Em nota, a coligação “Aliança por 

Natal”, do candidato Coronel Hélio, 
disse que o decreto de Álvaro Dias é 
inconstitucional, editado para benefici-
á-lo na disputa.

“A Prefeitura do Natal pode fiscali-
zar o que for determinado, em nível na-
cional, mas jamais publicar um decreto, 
que claramente visa proteger e ajudar 
um determinado candidato”, argumen-
tou a coligação.

Candidatos estudam ir à Justiça após 
Álvaro Dias proibir campanha na rua
ELEIÇÕES 2020 | Em nota, o prefeito explicou que o objetivo é evitar aglomerações e, assim, impedir focos de disseminação do novo coronavírus, mas adversários dizem que norma tem 
motivação eleitoral e criticam contrassenso do prefeito - que defendeu abertura de atividades no auge da pandemia. Kelps diz que prefeito também tem pressionado emissoras de rádio e TV

Carlos Alberto Medeiros - Beto (PV)

Jean Paul Prates (PT)

Coronel Hélio Oliveira (PRTB)

Kelps Lima (Solidariedade)

Fernando Freitas (PCdoB)

Rosália Fernandes (PSTU)

Fernando Pinto (Novo) Hermano Morais (PSB)

Sérgio Leocádio (PSL)



MARCELO HOLLANDA

Dona de três caminhões leves 
usados para entregar os produ-
tos de refrigeração que comer-

cializa, a empresária de Natal Marilu 
da Cunha Sardinha esperou exatos 90 
dias para receber um modelo Delivery 
Express 169 da Mercedes Benz, com 
capacidade para 10 toneladas de carga.

Depois de vender seu veículo mais 
antigo e inteirar os R$ 160 mil à vista 
pago pelo modelo novo, ela conta que 
o difícil mesmo foi passar os três meses 
com um caminhão a menos na rua.

“Para nós, o frete serve como uma 
diferencial de vendas, já que as entregas 
feitas a uma distância de até 30 Km da 
loja saem a custo zero para o cliente”, diz.

Nesse meio tempo, ela conta que 
recusou propostas para vender o veí-
culo com um lucro de até 20% em rela-
ção ao que pagou. Agora, ela precisará 
gastar algo ao redor de R$ 20 mil para 
plantar sobre os eixos uma carroceria 
fabricada pela Vicunha, no Centro In-
dustrial de Macaíba.

Já a vendedora de uma das conces-
sionárias da Mercedes Bens, ouvida 
pelo Agora RN nesta segunda-feira, 
confirmou que a fila por caminhões 
novos continua longa em Natal.

“Fechei o negócio hoje, mas o 
cliente só vai receber em algum dia 
de janeiro”, diz ela pelo telefone, sem 
querer dar o nome.

No Brasil, a venda de caminhões 
somou 7,4 mil unidades em setembro 
e 62,6 mil nos nove primeiros meses 
do ano  - uma queda de 16,2% em re-
lação ao ano anterior, segundo a Fede-
ração Nacional Distribuição Veículos 
Automotores (Fenabrave).

Doutora em Logística e professora 
do IFRN, Karla Motta explica que não 
se trata apenas de demanda reprimi-
da o fato de os caminhões demorarem 
tanto a serem entregues, mas, princi-
palmente, pela parada simultânea das 
empresas da cadeia produtiva auto-
mobilística.

“Devido à pandemia do novo co-
ronavírus, siderúrgicas desligaram 
seus altos fornos, colapsando o for-
necimento de matérias primas que só 
agora, aos poucos, começa a ser resta-
belecido”, diz a especialista.

Segundo ela, cada segmento 
da indústria foi atingido à sua ma-
neira e, embora os trabalhadores 
já comecem a retornar ao chão de 
fábrica, a falta de insumos atrapa-
lha a retomada do abastecimento, 
gerando a ideia de um consumo em 
explosão, o que não é exatamente 
uma verdade.

“Isso significa que a evidente falha 
no atendimento da demanda se deve, 
em grande medida, ao desabasteci-
mento de materiais às indústrias,  por 
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Atraso na entrega de caminhões 
atrapalha empresas na retomada
ECONOMIA | Hoje, um caminhão leve comprado em qualquer concessionária da Grande Natal leva até 100 dias para ser entregue, prejudicando empresários que precisam retornar
ao normal depois de seis meses de pandemia. No Brasil, a venda de caminhões somou 62,6 mil unidades de janeiro a setembro- uma queda de 16,2% em relação ao ano anterior

Produtos que levam aço na composição tiveram altas entre 30% a 50%, forçando uma alta na hora da venda ao consumidor final

parte de seus principais fornecedores”, 
realça Karla Motta.

Talvez por isso, veículos automo-
tores, reboques e carrocerias tiveram 
alta de 19,2% em agosto e de 901,6% 
desde maio, embora a produção pro-
priamente dita tenha se apresentado 
22,4% abaixo do patamar de feverei-
ro, quando a pandemia ainda não era 
uma situação posta para a sociedade, 
mais preocupado na ocasião com o 
Carnaval.

Hoje, em consequência de seis 
meses de isolamento social e medidas 
sanitárias, produtos que levam aço na 
composição, segundo comerciantes 
ouvidos pelo Agora RN, tiveram altas 
entre 30% a 50%, forçando uma alta na 
hora da venda ao consumidor final.

Segundo o importador Átila Feito-
sa, o contêiner com produtos importa-
dos da China, que antes da pandemia 
custam por volta de US$ 2 mil, hoje 
não sai por menos de US$ 5 mil como 
resultado da disparada dos preços do 
frete marítimo internacional.

“Tudo isso tem reflexo nas mais 
variadas cadeias produtivas e preci-
sarão de tempo para entrar nos eixos”, 
afirma.

Um dos setores que mais sente 
esse problema é o agrícola. Segundo 
o presidente da Federação da Agricul-
tura do RN, José Álvares Vieira, a falta 
de matéria–prima tem reflexo hoje 
na falta de tubos de PVC para irriga-
ção, fertilizantes, embalagens para os 
produtores de frutas embalarem seus 
produtos, sem falar de caminhões, 
tratores, máquinas e implementos 
agrícolas.

“É uma situação muito difícil para 
um setor que, afinal de contas, puxa os 
empregos no País”, lamenta.

100 dias

16,2%

É o tempo médio que o cliente 
demora a receber um caminhão 

da concessionária em Natal

Foi a queda na venda de 
caminhões de janeiro a setembro 

no Brasil em relação a 2019



O Rio Grande do Norte não confir-
ma novas mortes por Covid-19 
desde o sábado 3. Com isso, o 

número de óbitos causados pela doen-
ça segue em 2.402 até esta segunda-fei-
ra 5, segundo informações da Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

Entre a sexta-feira 2 e o sábado 3, 
houve acréscimo de quatro óbitos, ele-
vando os números de 2.398 para os atu-
ais 2.402. Desde então, o registro oficial 
de mortes segue inalterado.

Nesta segunda-feira 5, ainda de 
acordo com a Sesap, há ainda 317 mor-
tes em investigação laboratorial — o 
que representa dois casos a mais que 
no sábado passado.

Com o atual registro de mortes 
confirmadas nos primeiros cinco dias 
de outubro, o Rio Grande do Norte 
reduziu em 65% a mortalidade em 

comparação com setembro. Até este 
momento, o mês soma cinco mortes 
por Covid-1. No mesmo período de se-
tembro, a mortalidade foi de 20 casos.

Ainda segundo a Sesap, o número 
de contágios pelo novo coronavírus 
subiu para 70.789 entre os potiguares 
neste segunda-feira. Houve aumento 
de 67 novos casos em relação aos da-
dos do último domingo.

No Brasil, o número de mortes em 
razão da pandemia do novo coronaví-
rus chegou a 146.675. Nas últimas 24 
horas, foram 323 novos registros de 
óbitos em decorrência da covid-19. Até 
o domingo 4, o total  era de 146.352. Ou-
tros 2.540 óbitos estão em investigação.

Os dados estão na atualização diá-
ria do Ministério da Saúde, divulgados 
pela pasta desta segunda-feira 5. O 
órgão consolida informações enviadas 

pelas secretarias estaduais de saúde de 
todo o país.

Os casos acumulados de covid-19, 
informa o balanço do Ministério da 
Saúde, atingiram 4.927.235. Entre 
ontem e hoje, as secretarias de saúde 
acrescentaram às estatísticas 11.946 
novos diagnósticos positivos da do-
ença. Até ontem, o painel marcava 
4.915.289 casos desde o início da pan-
demia.

Ainda há 485.258 casos em acom-
panhamento. De acordo com o Minis-
tério da Saúde, outras 4.295.302 pesso-
as já se recuperaram da doença.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, a secretaria de Saúde de Ro-
raima não atualizou os dados por ser 
feriado no estado. No Rio Grande do 
Norte e no Acre não foram registradas 
novas mortes.
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Dois municípios potiguares 
planejam retomar as aulas 
presenciais na rede pública 

ainda em 2020. As cidades de Luís 
Gomes e Major Sales pretendem ado-
tar o ensino híbrido para as aulas pa-
ra o 9º ano do Ensino Fundamental.

Neste modelo de ensino, um 
grupo de alunos acompanha as ati-
vidades escolares presencialmente 
e o outro estuda de casa, por meio 
da internet ou outro meio de comu-
nicação.

De acordo com a União dos Di-
rigentes Municipais de Educação 
(UNDIME), o possível retorno ainda 
neste ano se dá pela necessidade da 
transição dos alumos entre o ensino 
fundamental e o médio. 

Ainda segundo a entidade, a 
mudança do 9º ano do Ensino Fun-
damental para o 1º ano do Ensino 
Médio requer uma atenção maior a 
esses alunos. No entanto, as duas ci-
dades ainda não têm previsão para o 
início das atividades presenciais. 

As aulas nas escolas do Rio Gran-
de do — seja nas redes pública ou 
privada — foram suspensas em 18 de 
março.

Além de  Luís Gomes e Major 
Sales, os municípios de Natal, Parna-
mirim e São Gonçalo do Amarante 
já autorizaram o retorno às aulas 
presenciais, mas apenas para a rede 
privada de ensino — e seguindo pro-
tocolos rígidos para prevenir a disse-

minação do novo coronavírus. 
Os demais municípios do Rio 

Grande do Norte só devem retomar 
às aulas presenciais em 2021.

As prefeituras potiguares vão 
seguir as regras estipuladas pelo de-
creto do Governo do Estado para a 
retomada das aulas presenciais. Em 
19 de setembro, a governadora Fá-
tima Bezerra publicou nova diretriz 
suspendendo as aulas presenciais na 
rede pública estadual em 2020. O ano 

letivo será retomado apenas no próxi-
mo ano. O decreto estadual também 
autoriza o retorno das Instituições de 
Ensino Superior (IES) a partir desta 
segunda-feira 5.

MODELO HÍBRIDO 
NAS ESCOLAS PRIVADAS

A aluna do ensino fundamental 
do Complexo Educacional Contem-
porâneo Geovana Manoel afirmou 
que ainda não definiu sua preferência 

para o local de aula, por conta da qua-
lidade do ensino híbrido da institui-
ção, que dispõe de uma interação de 
forma mais semelhante possível para 
estudantes dos modelos presencial e 
remoto. “Eu acho igual. Fazer aqui ou 
em casa, não sinto muita diferença 
em relação ao aprendizado. O que 
muda mesmo é a convivência com os 
colegas”, comentou.

Além dos cuidados tomados pa-
ra o retorno dos alunos na escola, o 

Contemporâneo também estabele-
ceu um modelo de ensino virtual que 
permite um processo de acompa-
nhamento mais próximo e eficaz por 
parte dos pais e educadores.

Segundo a professora Irany Xa-
vier de Andrade, dirigente da escola, 
os alunos já estão habituados com a 
forma de ensino empregada online. 
De acordo com a educadora, os pro-
cedimentos de aplicação da avaliação 
são seguidos normalmente. O estilo é 
o mesmo de quando foi decretado o 
fechamento das escolas e as aulas 
tiveram que ser remotas. “Traba-
lhamos aqui com as atividades no 
aplicativo do Google Formulários. As 
crianças já conhecem e estão habitu-
adas. Estamos adotando essa medida 
desde o início da pandemia, quando 
foi liberado esse processo de avalia-
ção. Antes de iniciar a atividade, o 
professor lê toda a prova e, em segui-
da, elas recebem o link para que pos-
sam resolver as questões”, explicou.

Desde que iniciou o retorno gra-
dual, o Contemporâneo tem tomado 
todos os cuidados estabelecidos no 
protocolo de segurança para enfren-
tamento à Covid-19.

Dentro das salas de aulas, os alu-
nos respeitam a distância mínima de 
1,5 metro e trabalhos em grupos não 
são permitidos. A higienização é feita 
com frequência dentro da instituição 
e álcool gel é disponibilizado para os 
estudantes.

Dois municípios potiguares estudam 
retomar aulas presenciais em 2020
EDUCAÇÃO | Cidades de  Luís Gomes e Major Sales pretendem adotar o ensino híbrido para que as escolas municipais encerrem o período letivo do 9º ano do Ensino Fundamental; 
modelo de ensino permite que um grupo de alunos acompanhe atividades escolares presencialmente e o outro estuda de casa, por meio da internet ou outro meio de comunicação 

Cidade de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante já autorizaram o retorno às aulas presenciais, mas apenas para a rede privada de ensino

Rio Grande do Norte tem 70.789 casos confirmados da Covid-19 até segunda-feira 5

RN não confirma novas mortes 
causadas pela Covid-19 há dois dias

PANDEMIA
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PF promete inviabilizar 
tráfico de drogas a 
partir do Porto de Natal
COCAÍNA |  Agentes da PF e da Receita Federal descobriram no sábado passado mais uma carga de cocaína 
prestes a embarcar no terminal marítimo de Natal que iriam para a Europa. Quatro pessoas foram presas

Apreensão ocorrida no sábado 3 levou quatro pessoas para a cadeia. Foram presos em flagrante três paranaenses, de 21, 34 e 47 anos, e mais um rondoniense, de 33

ANDERSON BARBOSA

A Polícia Federal no Rio Grande 
do Norte afirmou nesta segun-
da-feira 5 que trabalha para 

“esgotar e inviabilizar o Porto de Na-
tal como passagem de drogas para a 
Europa”. As palavras são do delegado 
Santiago Hounie. No sábado 3, agentes 
da PF e da Receita Federal descobriram 
mais uma carga de cocaína prestes a 
embarcar no terminal marítimo da 
capital potiguar com destino à Europa. 
Quatro pessoas foram presas.

“A Polícia Federal vem trabalhan-
do há mais de um ano, se debruçan-
do sobre o Porto de Natal. A partir 
de um trabalho em conjunto com a 

Receita Federal e também contando 
com apoio da administração local 
do porto, a polícia vem analisando 
dados e coletando informações anô-
nimas, inclusive, e fazendo frente ao 
combate às drogas”, destacou.

Ainda de acordo com o delegado, 
“foram várias apreensões, mais de 5 
toneladas, e no último fim de semana 
houve a prisão em flagrante de qua-
tro suspeitos com mais de 200 quilos 
de cocaína. O trabalho continua e a 
perspectiva é de esgotar, inviabilizar 
o porto como uma passagem de dro-
gas para a Europa”, concluiu.

EX-PM DO PARANÁ 
EXPULSO POR ROUBO

A apreensão ocorrida neste final 
de semana levou quatro pessoas para 
a cadeia. Foram presos em flagrante 
três paranaenses, de 21, 34 e 47 anos, 
e mais um rondoniense, de 33. Os no-
mes não foram divulgados. Um deles 
é ex-policial militar do Paraná, sendo 
expulso da corporação pelo crime de 
roubo. Outros dois também possuem 
antecedentes criminais. Os quatro 
permanecem custodiados na sede da 
PF, em Natal, à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Federal, a ação 
deste fim de semana é resultado de 
uma investigação que teve início há um 
mês, quando se passou a apurar uma 
movimentação suspeita de pessoas e 
vários veículos em um galpão no bairro 
de Emaús, em Parnamirim, na Grande 
Natal. “O que indicava, possivelmente, 
tráfico de drogas”, destacou a PF.

Ainda no sábado 3, um caminhão 
de cargas deixou o local e foi acompa-
nhado por “batedores”. Os policiais 
federais observaram quando o veícu-
lo entrou no Porto de Natal, oportu-
nidade em que foi interceptado. Após 
minuciosa revista na estrutura da 
carroceria, foram encontrados diver-
sos tabletes de cocaína que estavam 
escondidos em um compartimento 
adaptado no reboque.

O motorista recebeu voz de prisão 
e, do lado externo, próximo ao portão 
de entrada do porto, os outros três 
homens foram presos quando davam 
cobertura e esperavam o desembara-
ço da mercadoria. Além do caminhão, 
com eles foram apreendidos, também, 
lacres de contêineres não utilizados e 
três carros, sendo dois de luxo.

Ao serem conduzidos para a autu-
ação na Superintendência da PF, todos 
os presos se recusaram a responder ao 
interrogatório e invocaram o direito 
constitucional de só falar em juízo.

Esta é a segunda grande apreensão 
de drogas feita pela Polícia e Receita Fe-
deral este ano no Porto de Natal. A pri-
meira foi na manhã do dia 15 de agosto, 
quando 700 quilos de cocaína foram 
apreendidos dentro de um contêiner 
carregado com frutas, prontos para 
seguir para os Países Baixos (Holanda).

No dia seguinte, a PF desencadeou 
uma megaoperação batizada de Além 
Mar. Participaram da ação aproxima-
damente 630 policiais federais, que 
cumpriram mandados de busca, apre-

ensão e prisão em Alagoas, Bahia, Ce-
ará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo, no Distrito Fede-
ral e também no Rio Grande do Norte.

No RN, um empresário foi preso 
que atua no ramo de combustíveis foi 
preso. Com ele foram apreendidos ca-
valos de raça e carros de luxo.

Com os demais alvos da operação, 
por determinação da Justiça Federal, 
ainda foram sequestrados R$ 100 mi-
lhões, sete aviões, cinco helicópteros, 

quarenta e dois caminhões e trinta 
e cinco imóveis urbanos e rurais – a 
maioria fazendas. Segundo a PF, os 
bens são ligados aos investigados e a 
um poderoso esquema criminoso de 
tráfico de drogas internacional, que 
tinha o Porto de Natal como rota para 
o envio de cocaína para a Europa.

Em 2 anos, mais de 11 toneladas 
de cocaína apreendidas na rota Natal-
-Roterdã

Do dia 12 de fevereiro de 2019 até 
este último sábado, dia 3 de outubro 

Megaoperação: Além Mar tem mandados cumpridos no RN, carros de luxo e cavalos
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Apreensão ocorrida no sábado 3 levou quatro pessoas para a cadeia. Foram presos em fl agrante três paranaenses, de 21, 34 e 47 anos, e mais um rondoniense, de 33

OUTRAS PRISÕES
Além do empresário e das 

quatro pessoas presas neste � nal 
de semana no Porto de Natal, 
outras cinco pessoas também 
já foram detidas suspeitas de 
envolvimento com o trá� co 
internacional de drogas no Rio 
Grande do Norte. Foi no dia 7 de 
dezembro do ano passado. Na 
ocasião, a PF ainda apreendeu 
1,2 tonelada de cocaína. A droga 
estava dividida em diferentes lo-
cais: um contêiner que era trans-
portado por caminhão e levava 
melão ao porto de Natal, e atrás 
de paredes falsas em três galpões 
em Parnamirim.

A PF começou a acompanhar 
a movimentação no entorno dos 
galpões e descobriu que um de-
les foi alugado com documentos 
falsos. No contêiner, que era trans-
portado pelo veículo para o porto, 
e tinha como destino � nal a Dina-
marca, foram encontrados diver-
sos tabletes de cocaína mistura-
dos a uma carga de melão. Outros 
tabletes foram encontrados em 
cômodos escondidos por paredes 
falsas dentro dos três galpões.

As penas cominadas ao cri-
me de trá� co internacional de 
drogas e associação ao trá� co, 
somadas, vão de 10 a 35 anos de 
reclusão.

quarenta e dois caminhões e trinta 
e cinco imóveis urbanos e rurais – a 
maioria fazendas. Segundo a PF, os 
bens são ligados aos investigados e a 
um poderoso esquema criminoso de 
trá� co de drogas internacional, que 
tinha o Porto de Natal como rota para 
o envio de cocaína para a Europa.

Em 2 anos, mais de 11 toneladas 
de cocaína apreendidas na rota Natal-
-Roterdã

Do dia 12 de fevereiro de 2019 até 
este último sábado, dia 3 de outubro 

de 2020, já foram apreendidas mais 
de 11 toneladas de drogas, mais espe-
ci� camente cocaína. O entorpecente 
é o preferido por tra� cantes que vêm 
utilizando o Porto de Natal como rota 
para enviar a droga produzida em paí-
ses da América do Sul (Colômbia, Peru 
e Bolívia) para a Europa.

Praticamente a metade das apre-
ensões, 5,5 toneladas, foram descober-
tas aqui, no Porto de Natal. A outra par-
te, já do lado de lá, no Porto de Roterdã, 
após atravessar o Oceano Atlântico.

Megaoperação: Além Mar tem mandados cumpridos no RN, carros de luxo e cavalos

• 12 de fevereiro de 2019:  ...............................................1,2 tonelada
• 13 de fevereiro de 2019:  ...............................................2,3 tonelada
• 13 de maio de 2019:  ......................................................1 tonelada
• 9 de setembro de 2019:  ................................................70 quilos
• 15 de agosto de 2020:  ...................................................704 quilos
• 3 de outubro de 2020:  ...................................................238 quilos

APREENSÕES NO PORTO DE NATALA

ESCANER DE CONTÊINER DEVE 
ENTRAR EM OPERAÇÃO AINDA 
ESTE MÊS

Segundo a Companhia Docas 
do Rio Grande do Norte, a aquisi-
ção de um escaner de contêiner, 
equipamento capaz de detectar 

a presença de drogas dentro de 
cargas, ainda é aguardada pela 
direção. 

O escaner, que deverá ser alu-
gado, é apontado como principal 
ajuda para a Polícia Federal no 
combate ao trá� co de drogas.

Um dos veículos “batedores”  
utilizados na escolta da carga de 

drogas apreendida no Porto de 
Natal 

Veículo Mercedez-Benz apreendi-
do pela Polícia Federal nas ações 
de combate ao tráfi co de drogas

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TERRAMARES NAVEGAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ Nº 08.569.287/0001-87, tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE OPERAÇÃO para a indústria de transformação denominada 
ESTALEIRO TERRAMARES, com endereço na Rua Coronel Sólon, nº 352 – Centro, Areia Branca, neste 
Estado. (CEP 59.655-000). 

CARLOS HENRIQUE SOLON SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CBRN

O Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio Grande do Norte (CBM) luta 
contra as chamas que devastam 

a vegetação da zona rural de Serra Ne-
gra do Norte, no Seridó potiguar, há 14 
dias. Este é o mais longo incêndio no 
Estado em 2020.

Tratores e caminhões-pipa são uti-
lizados pela equipe de enfrentamento à 
queimada, composta por bombeiros de 
Caicó e Mossoró e integrantes da Defesa 
Civil do município, para controlar as 
chamas desde 23 de outubro, quando 
a equipe foi acionada para controlar o 
incêndio que ainda persevera.

“O fogo permanece apesar dos 
esforços empreendidos pela nossa 
equipe de Caicó. Por ser uma região 
serrana, temos grandes dificuldades 
no deslocamento e no acesso ao local”, 
disse o diretor de Engenharia e Opera-
ções do Corpo de Bombeiros do RN, 
tenente-coronel Santos Lima.

Em 28 de setembro, 22 bombeiros 
militares que atuam na capital e região 
foram deslocados para a ocorrência.

Segundo o CBM/RN, não há regis-
tro de feridos humanos.

A vegetação seca, os ventos fortes 

e as temperaturas elevadas têm poten-
cializado os incêndios florestais no es-
tado, principalmente na Região Seridó. 

Nesse sentido, a Corporação reco-

menda que a população suspenda a 
prática de queima de lixo nas proximi-
dades da vegetação para evitar o risco 
de novos focos de incêndio.

No Rio Grande do Norte, incêndios 
florestais têm levado medo a morado-
res das regiões Oeste e Seridó, princi-
palmente, com a destruição de grandes 

áreas de vegetação nativa. 
Segundo o major Cristiano Cou-

ceiro, do Corpo de Bombeiros Militar 
do RN, a corporação ainda não possui 
mão de obra especializada para fazer 
um levantamento capaz de apontar o 
tamanho do prejuízo. “A nossa parce-
ria com os órgãos ambientais, a partir 
desse ano, possibilitará melhorar esse 
monitoramento a partir de 2021”, des-
tacou.

Hoje, ainda sem o Plano de Preven-
ção e Combate a Incêndios Florestais, 
as operações desencadeadas para apa-
gar focos de incêndio e queimadas vêm 
sendo realizadas basicamente pelo 
Corpo de Bombeiros – que ocasional-
mente conta com a ajuda de brigadas, 
defesas civis municipais ou até mesmo 
com a colaboração voluntária da popu-
lação e moradores das áreas atingidas.

Entre os maiores incêndios ocor-
ridos este ano, estão o da Serra da Ca-
pelinha, em Parelhas, que durou cinco 
dias; de um canavial em Monte Alegre; 
do Morro do Cristo, em Serra Negra; 
e da Estação Ecológica do Seridó, em 
Serra Negra do Norte. Este último du-
rou quatro dias.

Bombeiros lutam contra chamas há 
mais de dez dias no Seridó potiguar
QUEIMADA | Corpo de Bombeiros Militar luta contra as chamas que devastam a vegetação da zona rural de Serra Negra do Norte há 14 dias. Este é o mais longo incêndio no Estado em 
2020. No Rio Grande do Norte, incêndios florestais têm levado medo a moradores das regiões Oeste e Seridó, principalmente, com a destruição de grandes áreas de vegetação nativa 

Tratores e caminhões-pipa são utilizados pela equipe de enfrentamento à queimada, composta por bombeiros de Caicó e Mossoró

O governo federal restringiu 
por mais 30 dias a entrada de 
estrangeiros no país devido à 

pandemia do novo coronavírus. A res-
trição, publicada nesta segunda-feira 
5 no Diário Oficial da União, impede 
o ingresso em território brasileiro “por 
rodovias, por outros meios terrestres 
ou por transporte aquaviário”.

A entrada de estrangeiros por 
via aérea, por qualquer aeroporto do 
país, está liberada desde o dia 25 de 
setembro. O governo flexibilizou ain-
da mais o trânsito por via aérea, reti-
rando a exigência de seguro. Agora, o 

viajante precisará atender apenas às 
exigências migratórias adequadas a 
sua condição, como vistos de entra-
da, quando previsto.

As restrições não se aplicam a 
brasileiros natos ou naturalizados, 
assim como para imigrante com resi-
dência de caráter definitivo, por pra-
zo determinado ou indeterminado, 
no território brasileiro; profissional 
estrangeiro em missão a serviço de 
organismo internacional; funcioná-
rio estrangeiro acreditado junto ao 
governo brasileiro; e portador de Re-
gistro Nacional Migratório.

Brasil restringe entrada de 
estrangeiro por mais 30 dias

TRANSPORTE TERRESTRE

A Associação Potiguar de Off-ro-
ad (APO) fez nesta segunda-fei-
ra 5 uma campanha de cons-

cientização no Centro de Convenções 
de Natal. O objetivo da ação é pleitear 
a regulamentação da modalidade es-
portiva.

Segundo o Presidente da APO, Jus-
celino Holanda, a associação pede que 
a prática do Off-road seja formalizada 
no Estado. “Estamos pleiteando uma 
audiência com os órgãos governamen-
tais para que a prática do off-road seja 
regulamentada e a atividade volte a ser 
normatizada”, disse.

Juscelino ainda afirma que o es-
porte é tradição no estado há mais de 
40 anos, colaborando com o turismo 
local, além de ser fonte de renda para 
a região. “Nós somos responsáveis pela 
movimentação nas balsas, nas traves-
sias, nas barracas, e isso tudo movi-
menta a economia do estado”, afirma.

Ainda de acordo com ele, o Off-ro-
ad foi responsável pela doação de cerca 
de mil cestas básicas a balseiros, guias 
turísticos, ambulantes que ficaram 
sem renda durante a paralisação das 
atividades na região, além dos mem-

bros recolham o lixo das dunas, das 
lagoas e das comunidades que passam 
durante o percurso das trilhas.

Na semana passada, o Ministério 
Público do RN recomendou o bloqueio 
dos acessos às dunas de Nísia Floresta 
para evitar acidentes após o capota-
mento de um carro em uma duna na 
Praia de Búzios, em Nísia Floresta, no 
dia 27 de setembro.

Além de demandar fiscalização, 
o MPRN também requisitou ao Mu-
nicípio de Nísia Floresta que coloque 
placas de proibição de acesso na co-
nhecida “Duna do P” e em outros locais 
na região de Búzios comumente fre-
quentados por condutores de veículos 
motorizados, como 4x4, buggys, motos 
e quadriciclos, sob pena de responsabi-
lização administrativa e criminal.

 Participantes da modalide Off-road da ação é pleitear a regulamentação da modalidade esportiva

Praticantes do Off-Road reivindicam 
regulamentação do esporte no RN

MANIFESTAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 
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AJUDA | Levantamento feito pelo Sebrae mostra que 57,4 mil microempreendedores conseguiram obter o 
recurso no RN; Natal foi a cidade com o maior número de empreendedores que ficaram de fora do cadastro 

Mais de 15 mil trabalhadores 
autônomos do Rio Grande 
do Norte, que estão forma-

lizados na categoria de Microempre-
endedor Individual (MEI), buscaram 
a ajuda do governo federal para ul-
trapassar as di� culdades � nanceiras 
causadas pela pandemia do novo 
coronavírus e não tiveram acesso ao 
auxílio emergencial de R$ 600. Esse 
mesmo contingente também não terá 
acesso às parcelas de R$ 300 que serão 
pagas até dezembro sob a forma de 
auxílio residual. O levantamento foi 
feito pelo Sebrae com base nos dados 
do Ministério da Economia.

No Rio Grande do Norte, 72.481 
empreendedores solicitaram o auxílio 
� nanceiro, mas somente 57.411 con-
seguiram o recurso. Ou seja, 20,7% ti-
veram o pedido negado e não poderão 
obter as quatro novas parcelas residu-
ais de R$ 300. Isso porque a Medida 
Provisória, que estendeu o auxílio, 
não reabriu novas inscrições para o 
programa.

Por isso, só deve receber as parce-
las de R$ 300 o quantitativo que já foi 
aprovado para receber as parcelas de 
R$ 600. Ou seja, apenas dos 57,4 mil no 
caso do Rio Grande do Norte. 

O pagamento se dará independen-
temente de requerimento e acontece-
rá de forma subsequente à última par-
cela do auxílio emergencial recebida, 
desde que o bene� ciário atenda aos 
requisitos estabelecidos na norma.

O maior número de pedidos 
rejeitados foi em Natal, onde 5.219 
empreendedores � caram de fora do 
cadastro. 

Já em Mossoró 1.186 MEIs tam-
bém não conseguiram o auxílio, en-
quanto em Parnamirim outros 1.417 
autônomos formalizados não obtive-
ram o direito às parcelas.

De acordo com informações da 
Receita Federal, atualmente, o Rio 
Grande do Norte tem 136,4 mil ne-
gócios enquadrados nessa categoria 
jurídica. 

Somente entre março e agosto, 
o estado teve um acréscimo de 9.230 
novos registros de empresas como Mi-
croemprendedor Individual.

No Rio Grande do Norte, 72.481 empreendedores solicitaram o auxílio financeiro ao governo

Mais de 20% dos MEIs no RN não 
conseguiram o auxílio emergencial

AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central (BC) registrou  
quase quatro milhões de chaves 
do Pix nesta até a segunda-feira 

5. O sistema de transferências e paga-
mentos instantâneos entra em funcio-
namento no dia 16 de novembro.

O novo sistema entrou em fase de 
teste nesta segunda-feira. Desde as 9h, 
os clientes podem registrar as chaves 
digitais de endereçamento para enviar 
ou receber recursos em 667 institui-
ções � nanceiras do país.

As chaves do Pix são uma combi-
nação para que o cliente – pessoa física 
ou jurídica – possa pagar e receber di-
nheiro em até 10 segundos. 

A chave é composta por uma das 
três informações, número de celular, 
e-mail ou CPF/CNPJ, que o correntista 
deverá digitar para fazer as transações.

Para o chefe adjunto do Departa-
mento de Competição e de Estrutura 
do Mercado Financeiro (Decem), 
Carlos Eduardo Brandt, o interesse no 
cadastro das chaves indica o nível de 
expectativa e de valor agregado que as 

pessoas estão vislumbrando no Pix. “É 
número bastante signi� cativo, consi-

derando que estamos na fase inicial”, 
disse.

 As chaves digitais de endereçamento para enviar ou receber recursos em 667 instituições

FINANÇAS

GUILHERME RODRIGUES/MYPHOTO

Pix tem quase quatro milhões de 
chaves cadastradas, diz Banco Central

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – 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 ordinário. 
Solicitante: o Sr. DEMIAN GUSTAVO ESPANOL, argentino, casado com a Sra. Maria Eleonora Di Giacomo(passaporte 
sob o n° AAA205145 e documento de Identidade Argentina sob o n° 25083838), comerciante, portador do CPF/MF n° 
079.498.811-35, portador do CRNM sob o  n° G313514-L, residente e domiciliado na Rua da Mata, 400, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Mata Atlântica, n° 59, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 211,87m²(duzentos e onze metros e oitenta e sete decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.06.1022.0000.8 e, sequencial n° 
1.002712.2. CONFRONTAÇÕES: NORTE: Com Travessa Mata Atlântica; LESTE: Com Maria de Fátima Costa dos 
Santos; SUL: Com Paulo Francisco de Andrade Busman; OESTE: Com Carlos Henrique Souza Ribeiro. Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 110.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Paulo Francisco de Andrade Busman, a Sra. Maria 
de Fatima Costa dos Santos, o Sr. Carlos Henrique Souza Ribeiro, bem como 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, 06.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 915.033/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020, tendo como objeto: 
Aquisição de veículo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde diante 
da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19). LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06 DE OUTUBRO DE 
2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS:  14 DE OUTUBRO DE 
2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA:  14 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 05 de outubro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
                                 PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Pregoeira e equipe de apoio, 
nomeada através da Portaria 03/Presidente/2020, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 004/2020, MENOR LANCE GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para 
gerenciamento de frota, abrangendo o controle e aquisição de combustíveis, necessário à execução do 
plano de trabalho decorrente do convênio nº 882957/2019, declarando a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA / 02.959.392/0001-46, Vencedora do item 01. Natal (RN), 05 de outubro de 2020. Larissa 
Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira. 

 
2x4 

 
 
 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERVADOS DE PETRÓLEO DO RN 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do RN – Sindipostos/RN, convoca e 
faz saber que no dia 15 de outubro de 2020, no endereço situado na Avenida Prudente de Morais, 5121, Arena 
das Dunas – Office M15 Lagoa Nova – Natal/RN, será realizada Assembleia Geral Extraordinária, tendo como 
pauta: 1. Alteração do endereço da sede social. 
A primeira chamada será às 16h e segunda chamada às 16h30, conforme dispõe o Estatuto. 

Natal, 06 de outubro de 2020. 
Antonio Cardoso Sales – Presidente Sindipostos/RN 

 

2x4 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

NC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 30.463.157/0001-14 , torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Alteração - LA, com validade:04/10/2026,  para um tanque bipartido de 
30m3, passando a fi car num total de 60m3, Localizado na Rua Antônio Gouveia Neto, 1065, Vista do 
Sol, Nova Cruz/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SOCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0001-25, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pe-
dido de Licença de Operação-LO, com validade: 30/09/2026, para Armazenamento e revendas de Gás 
Liquefeito de Petroleo (GLP), com capacidade total de armazenamento de 46.800kg, localizado na Rua 
Francisco de Assis de Medeiros, 949, Nova Descoberta, Caicó/RN.

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO
PROPRIETARIO
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No quadro Dança dos Famoso 
deste domingo, 4, do programa 
Domingão do Faustão, Danielle 
Winits se destacou diante das 
outras competidoras Lucy Ramos, 
Luiza Possi, Giullia Buscacio, 
Isabeli Fontana e Guta Stresser, 
que dançaram no ritmo do forró. 
Winits conquistou o primeiro 
lugar, seguida de Lucy e Luiza. 
Outra questão que chamou a 

atenção dos telespectadores foi que 
todos os dançarinos � zeram suas 
performances sem máscara pela 
primeira vez em meio a pandemia 
do novo coronavírus. Logo no 
início do programa, o infectologista 
Alberto Chebabo explicou que a 
mudança de protocolo foi feita 
porque, na hora do julgamento, é 
importante ver a � sionomia dos 
participantes.

DANÇA DOS FAMOSOS: 
DANIELLE WINITS 
LIDERA COMPETIÇÃO

ZAPPING

Claudia Raia usou as redes sociais neste domingo, 4, para celebrar 
os nove anos de união com Jarbas Homem de Mello. A atriz, que já foi 
casada com Edson Celulari e teve dois � lhos, relembrou o tempo em que 
conheceu o atual companheiro. “Nove anos de relacionamento, gente! 
Quando é que eu poderia imaginar que eu ia casar com esse bofe? Eu 
achava que ia dar uma saída, dar uma � cada com ele”, disse.

CLAUDIA RAIA COMPLETA NOVE ANOS DE 
RELACIONAMENTO COM JARBAS HOMEM DE MELLO

Ana Maria Braga e Louro 
José voltaram a apresentar 
nesta segunda-feira 5 o “Mais 
Você” depois de um período 
de quase seis meses fazendo 
participações no Encontro 
com Fátima Bernardes. 
Para comemorar a volta do 
programa, Ana Maria usou 
um visual que relembrou 
o ano de 1999, quando 
ela estreou na Globo. Ela 
explicou a escolha do look 
especial e até brincou que 
saiu de um túnel do tempo: 
“Direto do túnel do tempo. 
Estou assim por uma boa 
razão. Parece que eu saí do 
túnel do tempo. Já perdi a 
conta de quantas vezes mudei 
o cabelo. Essa renovação é 
muito importante.”

O ator Tarcísio Meira 
comemorou seus 85 anos de 

idade nesta segunda-feira 
5. Figura constante na TV 
brasileira desde antes da 

primeira telenovela diária, 
2-5499 Ocupado, em 1963 na 
qual estrelou ao lado de sua 
esposa, Glória Menezes, ele 
esteve no ar recentemente 

em Orgulho e Paixão, como o 
Lorde Williamson, em 2018.

ANA MARIA BRAGA 
VOLTA APRESENTAR 
“MAIS VOCÊ” AO 
VIVO

TARCÍSIO MEIRA FAZ 85 ANOS

comemorou seus 85 anos de 

2-5499 Ocupado, em 1963 na 
qual estrelou ao lado de sua 
esposa, Glória Menezes, ele 

em Orgulho e Paixão, como o 
Lorde Williamson, em 2018.

TARCÍSIO MEIRA FAZ 85 ANOS
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TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO

Outros materiais  sob consulta.

SANTINHOS • COLINHAS 
BOTTONS • FOLDERS
ADESIVOS• BANNERS
LEQUES • CARTAZES 

*

(84) 98758-0144 | 2020-1900 | R. dos Caicós, 2305-D, Nossa Sra. de Nazaré - Natal/RN, 59062-700SOLICITE SEU ORÇAMENTO

Eleições 2020 * Oferta válida mediante 
apresentação do 

orçamento da 
concorrência

 para materiais 
idênticos.

igrafica.com.br
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AFETIVA 
E ACESSÍVEL  

PROJETO | Através do 
“Casinha de Brinquedo”,
a natalense Izabel 
Rodrigues leva dicas 
criativas para embelezar
os lares de 325 mil 
seguidores

DE
CO

R
AÇ

ÃO

NATHALLYA MACEDO

O isolamento social imposto 
pela Covid-19 fez com que 
as pessoas resgatassem um 

vínculo e uma reconexão com a casa, 
passando a observá-la como lar. 
No mundo pré-pandemia, muitos 
usavam a morada mais para dormir 
do que para curtir, perdidos em uma 
rotina acelerada. Agora, ela voltou a 
ser valorizada e reconhecida como 
o melhor o refúgio de bem-estar e 
segurança.   

A natalense Izabel Rodrigues, 
no entanto, sempre pensou na casa 
como um lugar de acolhimento. 
Mesmo quando ainda morava 
com os pais, assistia programas de 
decoração e já imaginava como seria 
a sensação de ter o próprio cantinho. 
“Desde pequena, coloquei na cabeça 
que usaria todos os cômodos para 
traduzir a minha identidade e impri-
mir a minha personalidade”, contou 
ao Agora RN.  

Em 2016, Izabel partiu para a 
aventura de morar sozinha e, há 
cerca de dois anos, criou um perfil 
no Instagram com o objetivo de 
dividir dicas e trocar ideias sobre 
o processo. Foi quando surgiu o 

projeto “Casinha de Brinquedo” – 
que, na verdade, é um apartamento 
– tomando grandes proporções e 
ganhando vários seguidores fiéis: são 
325 mil atualmente. “Acredito que o 
engajamento venha do sentimento 
de identificação. Mostro como é a 
realidade e coloco a mão na massa”.  

Para enaltecer o conceito de 
decoração afetiva, parte do princípio 
de que não é necessário ter apenas 
móveis caros para viver em uma casa 
linda. “Gosto de construir e compor 
as peças. Pinto, monto, mudo de 

posição... tudo de acordo com o meu 
humor e senso estético. E, quando 
compartilho fotos e vídeos, recebo 
comentários de pessoas felizes ao 
perceber que é possível transformar 
um ambiente de maneira indepen-
dente”, afirmou.  

O apê reflete a essência de Izabel, 
carregando memórias em objetos, 
fotos, cores e texturas. Hoje, mesmo 
estando casada, o lugar evoca a 
presença sonhadora da jovem. “A 
penteadeira que fiz para o meu 
quarto repercute bastante nas redes 

sociais porque é algo simples, mas 
que fica incrível se for executado 
com esmero. Promover a perspectiva 
do ‘faça você mesmo’ é quase minha 
missão. O importante é levar signifi-
cado para as composições e, assim, 
mais harmonia aos espaços”.  

Por causa do ócio provocado 
pelo distanciamento social, ela criou 
um canal no YouTube para publicar 
vídeos acerca do cotidiano. “O 
feedback é inspirador, apesar de ficar 
ansiosa com as expectativas do uni-
verso virtual. Estamos cercados por 
estimativas e quantidades de likes, e 
às vezes cansa. Porém, quero seguir 
criando um conteúdo interessante, 
acessível e prazeroso, tanto para 
mim quanto para quem consome 
minhas sugestões”.    

Leia o QR Code acima com o celular e 
siga para o Instagram de Izabel Rodrigues



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

DE OLHO 
O deputado Kelps Lima, 

candidato a prefeito de Natal, 
não deixou passar batido o 
decreto da Prefeitura do Natal 
que proíbe a realização de 
caminhadas, carreatas, passeatas 
e comícios, bem como reuniões 
de cunho político eleitoral com a 
presença de mais de 100 pessoas.  

DOIS PESOS... 
A� nal de contas, a decisão, 

que, segundo o Município, segue 
as recomendações da saúde 
e da Justiça sobre a Covid-19, 
contraria ações adotadas pelo 
próprio Executivo da capital com 
relação ao novo coronavírus. 

TUDO LIBERADO, MENOS... 
Quer dizer, para fazer 

campanha, da qual o prefeito 
participa, não pode juntar 
gente, mas para fazer qualquer 
outro tipo de atividade – bares 
lotados, restaurantes, academias, 
shoppings, salões de beleza - 
pode?  

LOCKDOWN ELEITORAL 
As medidas criticadas 

por Kelps estão inseridas no 
decreto N.º 12.074 e já estão 
sendo apelidadas de “lockdown 
eleitoral”. O deputado tem uma 
sugestão para explicar a ação do 
prefeito: “Álvaro Dias não quer 
ser revelado! E por isso impede 
de todo jeito que a imprensa 
faça entrevistas e que os outros 
candidatos façam campanha”. 

ELE TEM MEDO DE QUÊ? 
Certo de que o ato da 

Prefeitura tem embutidas 
questões eleitorais, Kelps Lima 
questionou em suas redes 
sociais: “O que é que Álvaro está 
escondendo?”. Sim, porque ele 
não foi ao debate da Band, quer 
proibir até mini-carreatas com as 
pessoas no interior dos veículos 
e ainda, segundo o parlamentar, 
impediu as emissoras de rádio 
e TV de entrevistarem os 
candidatos a prefeito.

PROTEGENDO 
Na opinião de Kelps, “Natal 

está sob perigo”. “Mas a gente 
não vai deixar assim. Eu nasci 
aqui nessa cidade e vou protegê-
la de você”, garantiu o adversário-
mor de Álvaro Dias. 

ENQUANTO ISSO... 
A campanha está proibida 

pelo prefeito Álvaro Dias, mas 
ele tem ao seu lado, além da 
máquina pública, o maior 
tempo para a veiculação da 
propaganda eleitoral gratuita 
para rádio e TV: três minutos 
e 46 segundos, duas vezes ao 
dia, além de uma média de 35 
inserções de 30 segundos ao 
longo da programação diária.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> “Flerte de Bolsonaro 

com mais gastos dobra dívida 
pública de curto prazo para 
R$ 1 tri”. A notícia do UOL 
afirma que “falta de direção no 
controle do endividamento e 
barbeiragens levam investidores 
a cobrar prêmio do Tesouro e a se 

indicação de Kassio Marques para 
o Supremo.  

>>Eita! Mas a Igreja Universal, 
de Edir Macedo, apoia indicação 
de Bolsonaro para o STF. E isolou 
Malafaia. O pastor do Rio de Janeiro 
chamou escolha de presidente para 
a corte de vergonhosa.

refugiarem no dólar”. 
>>Feitiço contra o feiticeiro? 

Informação do Estadão diz 
que base bolsonarista acusa o 
presidente de ‘traição’ e parte para 
confronto nas redes por conta da 

Médicos Gutenberg Gurgel, presidente da SBACV-RN, e Marcela Gomes, presidente da SBACV-PB,
reunidos no 1º Encontro Digital de Angiologia e Cirurgia Vascular RN & PB, realizado pela plataforma Zoom

Deputado federal Walter Alves aproveitando 
a companhia da filhota Maria Fernanda e 
um cavaco-chinês no café da manhã
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O CHEFE 
Continuam em pauta na imprensa 

nacional as rusgas estabelecidas 
entres os ministros da Economia, 
Paulo Guedes, e o potiguar do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho. A informação nova é a de 
que o presidente Bolsonaro resolveu 
interferir na questão pessoalmente. 

AGINDO 
Servindo como “bombeiro”, o 

presidente recebeu em sua residência 
o� cial, nesta segunda, Rogério 
Marinho. A quem pediu “cautela” 
ao falar sobre Guedes ou questões 
envolvendo o Ministério da Economia. 

NA MESA 
Os deputados estaduais Tomba 

Farias, Kelps Lima, Ubaldo Fernandes, 
Getúlio Rêgo e José Dias realizaram 
ontem reunião extraordinária da 
Comissão de Finanças e Fiscalização 
da Assembleia Legislativa. Em pauta, 
o Projeto de Lei nº 123/2020, de 
iniciativa do Governo, que dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício 2021. 

CRÍTICA 
Durante a discussão, o deputado 

Tomba pediu a palavra para “registrar 
e evidenciar as renovadas tentativas 
do poder executivo de segregar a 
participação do poder legislativo na 
construção do orçamento”.  

QUESTIONÁVEL 
O parlamentar criticou 

especi� camente a proposta no 
parágrafo 5 do artigo 19, que pede 
que as emendas parlamentares sejam 
disciplinadas por portarias e sejam 
publicadas “ignorando o mesmo 
tratamento constitucional dada 
a matéria ou quando não aceita a 
elaboração da execução das emendas 
parlamentares”. 

MAIS UM 
Também nesta segunda, a CFF 

aprovou à unanimidade o Projeto de 
Lei 10/2020 de iniciativa do Ministério 
Público. Que altera o regime 
disciplinar de membros do Ministério 
Público do Estado, previsto na Lei 
Complementar Estadual nº 141/1996. 



Globo desperdiça Glória Maria e Sandra Annenberg
Alguém sabe dizer por que o 

“Globo Repórter” precisa de duas 
apresentadoras?

E apresentadoras na altura 
de Sandra Annenberg e Glória 
Maria?

Em se tratando deste 
programa, como em outros 
tantos de iguais características, 
a função de cada uma se 

resume a gravação da abertura 
e encerramento, cabeças, 
passagens e o� s, quando 
necessários.

Até se justi� caria se uma 
delas, de vez em quando, também 
se ocupasse com uma reportagem, 
o que não está sendo o caso.

E tudo bem que, também 
no jornalismo, a Globo tem um 

casting valioso e numeroso, mas 
é um trabalho que uma só, no 
momento atual, daria conta e 
faria muito bem. Ainda mais em 
se tratando da Sandra e da Glória.

Capacidade, credibilidade e 
história elas têm, e de sobra, para isso.  

Além do desperdício, passa a 
ideia de uma acomodação. Até de 
ostentação.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, o desejo 
de curtir o seu cantinho e até se isolar um pouco tem 
tudo para vir à tona. Se tiver a oportunidade, reserve 
um tempinho para diminuir o ritmo e repensar algumas 
coisas. 

 No que depender dos astros, esta terça conta com um 
astral favorável para cuidar da saúde, iniciar uma dieta 
ou abrir mão de velhos hábitos. Tarefas que precisam 
ser feitas em casa podem exigir atenção, mas se tiver a 
oportunidade de trabalhar em home offi ce.

No que depender dos astros, você tem tudo para 
alimentar novos sonhos, sair da sua zona de conforto 
e se arriscar um pouco mais nesta terça. A Lua troca 
likes com Urano e Júpiter, sinalizando que as amizades 
estarão mais ativas e você poderá contar com apoio.

A Lua segue em seu paraíso astral e garante que você vai 
esbanjar criatividade e animação em tudo o que fi zer! A 
Lua sorri para Urano e Júpiter, avisando que o astral deve 
se tornar mais leve. Aproveite o bom momento para fazer 
uma fezinha -- a sorte estará ao seu lado! 

 A Lua avisa que é hora de dar um pouco mais de 
importância à imagem que passa aos outros. Brilhando 
no ponto mais alto do seu Horóscopo, a Lua destaca seu 
lado ambicioso e faz com que se esforce ainda mais para 
conseguir tudo o que deseja. 

Com a proteção da Lua, será mais fácil receber o 
apoio dos familiares para resolver qualquer pendência, 
especialmente em casa. E com a Lua trocando likes com 
Júpiter, você pode receber apoio fi nanceiro, ou ajudar 
um parente que esteja passando por difi culdade. 

Brilhando em Peixes, a Lua estimula o desejo de aprender 
coisas novas e sair da rotina nesta terça. Aproveite para 
se aproximar de pessoas importantes em sua vida que 
andavam longe ou para reatar antigos laços com colegas 
e pessoas que conheceu através do trabalho. 

Com a Lua estacionada em sua Casa 3, a comunicação 
recebe as melhores energias e pode ser o caminho para o 
sucesso no trabalho. Aproveite as boas energias do sextil 
entre Lua e Urano para expandir seus contatos, conhecer 
um novas tecnologias ou organizar uma reunião.

Nesta terça, a Lua vai estimular as mudanças, seja na 
vida pessoal, nos cuidados com a saúde ou mesmo na 
aparência. Se anda pensando em cuidar melhor do seu 
corpo, aproveite as boas energias enviadas por Lua e 
Júpiter para abandonar velhos hábitos e mudar a rotina.

O astral dessa terça é favorável para organizar as contas, 
planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. Pode 
pintar uma boa oportunidade de encher bolso, graças às 
boas energias trocadas entre Lua e Urano, mas é melhor 
não comentar por aí sobre a sua boa sorte .

Com as bênçãos da Lua, os relacionamentos continuam 
em destaque e você vai se sentir melhor se estiver na 
companhia de outras pessoas. Isso também vale para 
o trabalho -- agir em parceria ou fi rmar uma sociedade 
será o caminho para o sucesso! 

 Com a Lua em seu signo, você segue confi ante e cheia 
de gás para colocar alguns assuntos pessoais em ordem. 
A Lua troca likes com Urano logo cedo e ressalta seu lado 
sonhador e altruísta. Se tiver a chance de ajudar alguém, 
vai se sentir muito melhor consigo mesma: experimente!

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
Agora como repórter no “The 

Chef”, do Edu Guedes na Band, Lucas 
Salles resolveu fazer um curso de 

gastronomia...
... Quer melhorar e aperfeiçoar o 

repertório de perguntas.
A terceira edição do Venice TV 
Awards, que homenageia obras 

produzidas e veiculadas em televisão, 
rendeu duas premiações ao Canal OFF...

... Na categoria Branded 
Entertainment, com o documentário 

"Verão de Boa", que mostra viagens do 
casal Diana e Oswaldo a bordo de uma 

van...
... Já na categoria Reality TV, pela 

série "Dias de Sobrevivência", com o 
windsurfi sta e cineasta Diogo Guerreiro.
Ronnie Von é o convidado do 

“#Provoca”, do Marcelo Tas, nesta 
terça, 22h, na Cultura. 

Trabalho da atriz Tainá Muller merece 
ser acompanhado em “Bom Dia 

Verônica”, série da Netfl ix...
... Pelo tema tratado, a violência 
doméstica, e o desempenho dela. 
 Fabricio Battaglini, repórter, 

completou 15 anos de “Mais Você”.

JOÃO KOPV

NÃO ANTES
A Globo voltou a gravar novelas 
e também produziu, em parceria 
com a Conspiração Filmes, dois 
episódios especiais de “Sob 
Pressão”. O primeiro vai ao ar na 
noite desta terça.
Mas a série “Anjo de Hamburgo”, 
parceria com a Sony, só deve 
retomar os seus trabalhos em 
janeiro. Ainda como melhor das 
previsões.

IMPORTANTE
A TV Cultura está com uma nova 

campanha no ar, “Ninguém Mexe 
Comigo”, chamando atenção para o 
abuso infantil.

O vídeo, exibido em sua 
programação, procura ajudar 
as crianças e adolescentes a 
identi� carem situações de agressão.

RESPEITO
Foram muitas, mais que 

merecidas, as homenagens prestadas 
a Zuza Homem de Mello, musicólogo 
e jornalista, morto no domingo.

Mas o post de Caetano Veloso no 
Instagram representou muito bem a 
todos.

CAIU A FICHA
Mudar e fortalecer o “SBT Brasil” 

é um dos objetivos da direção do SBT 
para o começo do ano que vem.

Além de contar com a volta 
de Carlos Nascimento, uma outra 
apresentadora, “uma jornalista 
famosa”, será contratada.

VEM CÁ
Se te colocassem para apresentar, 

sentada numa bacia, qual seria sua 
reação?

Foi, talvez, por essas e outras, 
que a Maisa decidiu dar outro rumo 
na vida. No programa de sábado, 
ela apareceu assim entrevistando 
Adriane Galisteu. Bem criativo, né?

PLANEJAMENTO
A direção da Record já iniciou 

uma série de reuniões para discutir 
a programação do ano que vem. Que 
vai começar logo com a estreia da 
novela “Gênesis” em janeiro.

A PROPÓSITO
Ainda da Record, as gravações do 

“Canta Comigo – Especial All Stars”, 
da Xuxa, iniciadas ontem, terminam 
hoje. Dois dias só.

 Exibição em dezembro, na 
programação especial.

RISCO
O SBT dispensou o elenco de 

“Poliana Moça” na esperança de 
recontratá-lo depois. Um risco, 
considerando que, amanhã ou depois, 
esses atores poderão fechar com 
outras TVs.

A Globo também precisa � car 
atenta a isso, em séries como 
“Segunda Chamada” e até mesmo 
“Hamburgo”, paralisadas em março.  
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RESULTADO | Caso vença o time do Central (PE) no estádio Frasqueirão nesta terça-feira 6, time potiguar 
pode chegar aos 10 pontos e abrir quatro de vantagem para o segundo colocado do grupo A4 do torneio

O ABC enfrenta o Central (PE) 
nesta terça-feira 6 com a mis-
são de se consolidar na lide-

rança A4 do Campeonato Brasileiro 
da Série. A partida acontece às 20h 
no estádio Frasqueirão.

Com a vitória, o time potiguar pode 
chegar aos 10 pontos e abrir quatro de 
vantagem para o segundo colocado no 
grupo, o Vitória da Conquista (BA), que 
tem seis pontos em quatro partidas.

Para manter o bom momento no 

torneio nacional – são duas vitórias em 
sequência, 10 gols marcados e nenhum 
sofrido –, o elenco abecedista treinou 
de forma intensa ao longo do fim de 
semana.

Durante as atividades, o treinador 
Francisco Diá corrigiu o posiciona-
mento defensivo e ofensivo. O técnico 
também acertou os detalhes na forma-
ção principal. No domingo 4, alguns 
jogadores complementaram o treino 
com um trabalho de finalização.

O meia Lelê, em recuperação de 
uma lesão muscular na coxa, par-
ticipou de um treinamento físico 
em separado com os preparadores 
físicos.

O adversário desta terça-feira não 
passa por uma boa fase no torneio. 
O Central está na sexta colocação da 
chave com três pontos conquistados. 
No último sábado 2, a direção do time 
pernambucano dispensou quatro atle-
tas do elenco profissional.

ABC está num bom momento no torneio nacional: são duas vitórias em sequência, 10 gols marcados e nenhum sofrido 

ABC busca nova vitória para se  
consolidar na liderança da Série D

O técnico Domènec Torrent 
voltou a comandar os treina-
mentos do Flamengo nesta 

segunda-feira 5, no Ninho do Urubu, 
recuperado da Covid-19, após perí-
odo de quarentena. O espanhol foi 
diagnosticado com a doença em 23 
de setembro na volta da equipe após 
os jogos disputados no Equador pela 
Copa Libertadores.

Apesar de afastado, Domènec fi-
cou em contato constante com seus 
auxiliares - Jordi Guerrero e Jordi Gris 
- antes, durante e depois dos jogos do 
Flamengo. Depois da vitória por 3 a 1 
sobre o Athletico-PR, sábado, no Ma-
racanã, Gris revelou que o treinador 
orientou como o time tinha de jogar 
e quais mudanças deveriam ser fei-
tas no intervalo, assim como já fizera 
frente a Palmeiras e Independiente del 

Valle (Equador).
A comissão técnica só não está 

completa porque Jordi Guerrero con-

tinua em quarentena, após ter dado 
positivo para covid-19 no exame rea-
lizado na última sexta-feira.

Técnico Domènec Torrent voltou a comandar os treinamentos do Flamengo nesta segunda-feira 5

Livre do coronavírus, Domènec
volta a treinar elenco do Flamengo

RETORNO

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C

Com passagem por Grêmio e 
Juventude, o lateral-esquerdo 
brasileiro Alex Telles se tor-

nou o mais novo reforço do Man-
chester United, nesta segunda-feira. 
O jogador de 27 anos deixou o Porto 
e assinou contrato de quatro anos 
com o clube inglês.

De acordo com a imprensa britâ-
nica, o Manchester desembolsou 15,4 
milhões de libras (cerca de R$ 113 
milhões) para contratar o brasileiro. 
Será o quarto clube estrangeiro a 

contar com o brasileiro, que deixou o 
Grêmio em 2013 para reforçar o Gala-
tasaray. Ele defendeu a Inter de Milão 
antes de reforçar o Porto em 2016.

Foi no time português onde ob-
teve a maior parte de suas conquis-
tas, com dois títulos do Campeonato 
Português, uma Supertaça de Portu-
gal e uma Taça de Portugal, além de 
26 gols e mais de 50 assistências. “Eu 
ganhei muitos troféus no Porto e eu 
quero continuar assim no United”, 
disse o brasileiro.

O plano de organizar o Grande 
Prêmio da Turquia de Fór-
mula 1 com a presença de 

público foi descartada nesta segun-
da-feira 5 pelo governador de Istam-
bul. Os organizadores esperavam 
receber até 100 mil espectadores cir-
cuito da capital turca para a primei-
ra corrida da principal categoria do 
automobilismo no país desde 2011. 
No entanto, as autoridades indica-
ram que isso não será possível.

“O Comitê Provincial de Saúde 
Pública decidiu que a corrida acima 
mencionada será realizada sem es-

pectadores”, informou um comuni-
cado breve do gabinete do governa-
dor, referindo-se ao evento do dia 15 
de novembro, 14ª etapa da tempora-
da do Mundial

A maioria das corridas de F-1 foi 
realizada sem público no pós-pan-
demia. Cerca de 3 mil fãs puderam 
testemunhar o Grande Prêmio da 
Toscana em 13 de setembro, en-
quanto os organizadores do Grande 
Prêmio da Rússia garantiram que 30 
mil pessoas por dia compareceram 
durante o fim de semana de 25 a 27 
de setembro em Sochi.

Jogador de 27 anos deixou o Porto e assinou contrato de quatro anos com o clube inglês

Corrida em Istambul, marcada para 15 de novembro, será a 14ª etapa da temporada da F-1

Manchester United contrata 
lateral brasileiro Alex Telles

Governador de Istambul 
impede público no GP de F-1
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