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Caso José Carlos:
Itep pode levar 1 mês 
para identificar corpo 
por exame de DNA

ELEIÇÕES 2020

ENTREVISTA. 2 | Candidato do PRTB a prefeito de Natal encerrou série de entrevistas 
do Agora RN apresentando projeto que prevê contratação de clínicas particulares pela 
prefeitura para atender a população em horários de ociosidade – como a madrugada

SOFRIMENTO. 7 | A identificação do corpo 
encontrado nesta quinta-feira 12 em um 
terreno no bairro Pajuçara, na Zona Norte 
de Natal, deve demorar pelo menos 
30 dias, segundo o Instituto Técnico-
Científico de Perícia (Itep). O cadáver 

pode ser do garoto José Carlos, de 8 
anos, que desapareceu há 22 dias. 
De acordo com o diretor do Itep, Marcos 
Brandão, o exame de identificação do 
corpo será feito pelo DNA, por meio do 
exame ósseo. “As impressões digitais 

estão totalmente decompostas, a arcada 
dentária também não vai ser possível 
porque ele não tinha prontuário dentário. 
Exame vai ser feito a partir do material 
genético do osso porque o cadáver já 
está quase totalmente esqueletizado”.

Coronel Hélio propõe “Corujão da Saúde”, 
para reduzir espera por exames em Natal

Serviços no RN registram
alta de 6% em setembro

Cosern reforça sistema 
elétrico para as eleições

RN tinha 1,3 mi abaixo
da linha da pobreza

MERCADO. 10 | Dado representa a 
quarta maior variação  positiva do  
Brasil, atrás  apenas do Piauí com 
11,9%,  SD (9,1%) e Roraima (8,4%)

PRECAUÇÃO. 11 | Durante todo o 
processo de votação e apuração, 
concessionária trabalhará em plantão 
para atender possíveis emergências

ANTES DA PANDEMIA. 8 | Potiguares
em situação de extrema de pobreza, 
com renda mensal de até R$ 151 por 
pessoa, eram 361 mil em 2019

DO TRAP À 
NOVA MPB 

MÚSICA. 13 | Natalense de 20 anos, Douglas Delrey
acaba de lançar um clipe sobre histórias de amor
distintas. Ao Agora RN, ele contou que pretende

deixar o trap para mergulhar na nova MPB em breve

Santo Antônio: Raulison Ribeiro (MDB) tem 48,3% das intenções de voto; Josimar Ferreira (PSC) aparece com 40,3%
Barcelona: Neto Mafra (PSDB) lidera com 58,8% e, se eleição fosse hoje, seria reeleito; Fabiano de Vavá (PSD) tem 38%
João Câmara: Manoel Bernardo (DEM) lidera com 56%; Aize Bezerra (PSB) está em 2º lugar, com 22,9%
Goianinha: Prefeito Berg Lisboa (PSD) aparece com 45%, e Nira (PL) tem 37% a dois dias da votação
Jucurutu: Iogo Queiroz (PSDB) tem 60% e é favorito para vencer; Valdir Medeiros (Solidariedade), 28,8%Iogo Queiroz (PSDB) tem 60% e é favorito para vencer; Valdir Medeiros (Solidariedade), 28,8%
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O candidato a prefeito de Natal 
pelo PRTB, Coronel Hélio Oli-
veira, a� rmou nesta quinta-

-feira 12, em entrevista ao Agora RN, 
que, se for eleito, vai criar na capital 
potiguar o programa “Corujão da Saú-
de”, para reduzir a espera da população 
por procedimentos como exames e ci-
rurgias. Ele foi o último entrevistado da 
série com os candidatos à Prefeitura. 
Todas as sabatinas estão disponíveis 
nas redes sociais do Agora RN.

Com o projeto, clínicas particula-
res da cidade seriam contratadas pela 
prefeitura para atender a população 
em horários de ociosidade – como 
madrugada e � ns de semana. Nesses 
horários, os estabelecimentos estão 
com baixa movimentação de pacien-
tes, mas com as portas abertas.

Para Coronel Hélio, com os proce-
dimentos sendo realizados em horários 
alternativos, o custo de cada exame ou 
cirurgia seria menor para a prefeitura 
– que poderia diminuir a � la de espera 
por exames e cirurgias mais rapidamen-
te. Ele a� rmou, sem mais detalhes, que 
5 mil pessoas teriam perdido a visão 
durante a pandemia do coronavírus em 
Natal por falta de assistência.

“O Corujão vai reduzir essa deman-
da, acabar com essa � la, em parceria 
com as clínicas privadas, em um horário 
em que a clínica estaria fechada ou no 
horário de funcionamento que é mais 
barato. A prefeitura vai contratar para 
diminuir essas demandas reprimidas 
da saúde”, a� rmou.

EDUCAÇÃO
Na área do ensino, o candidato do 

PRTB lamentou que, atualmente, a 
rede municipal não ofereça vagas sufi-
cientes em creches. Ele afirmou que, se 
for eleito, vai acabar com o problema 
distribuindo vouchers, que poderão ser 
usados pelas mães em creches particu-
lares da cidade. “Nenhuma criança vai 
ficar fora da creche”, enfatizou.

Além disso, Coronel Hélio defen-
deu a implantação de escolas cívico-
-militares em Natal em parceria com 
o Governo Federal. Ele ressaltou que, 
além da Escola Veríssimo de Melo, em 
Felipe Camarão, já inscrita no progra-
ma, é possível instalar mais 10 escolas. 
O candidato espera que a medida con-
tribua para a sua metade de melhorar 
os índices de educação básica em 50% 
durante a próxima gestão.

ADMINISTRAÇÃO
O candidato do PRTB ainda 

propôs um amplo corte de gastos 
na prefeitura. Ele se comprometeu a 
reduzir para 15 o número de secreta-
rias da gestão municipal e cortar pela 
metade o número de cargos comis-
sionados. Ele acredita que, com essas 
e outras medidas, é possível tornar a 
prefeitura “superavitária”.

Coronel Hélio a� rmou também 
que pretende mudar a sede adminis-
trativa da Prefeitura do Natal para a 
Ribeira, restaurando um dos prédios 
existentes no bairro histórico. Isso 
ajudaria, segundo ele, na revitaliza-
ção do espaço.

“Vamos combater o mecanismo, 
cortar privilégios e fechar o cofre, a 
torneira da corrupção, dos acordos. 
Meu acordo é com o povo”, disse.

TRANSPORTE
O candidato do PRTB a prefeito 

de Natal declarou que, caso seja eleito, 
vai reunir todas as partes interessa-
das para discutir um novo modelo de 
transporte público para Natal. Para 
isso, ele pretende reunir fabricantes de 
veículos, empresários de transporte e 
usuários para de� nir questões como 
correções na frota para melhorar o 
conforto para os passageiros.

Em relação à tarifa, Coronel Hélio 
frisou que o Governo Federal envia 
recursos para os municípios brasilei-
ros investirem no transporte escolar e 
que Natal poderia usar essa verba para 
subsidiar ao menos uma parte das 
passagens utilizadas pelos estudantes.

Isso amenizaria, segundo ele, o 
desequilíbrio econômico-� nanceiro 
causado pelo fato de que os alunos só 
pagam metade da tarifa, o que acaba 
elevando o valor da passagem para os 
demais passageiros.

“Se o estudante recebe um recur-
so e o governo pode pagar direto para 
as empresas, e elas assim mudarem 
o sistema de transporte, por que não 
fazer isso?”, ressaltou.

Ele descartou, no momento, 
conceder incentivos para o sistema 
de transporte. “O que temos que pro-
meter é um transporte digno para o 
trabalhador. Temos que melhorar 
a qualidade de vida das pessoas e o 
tempo de deslocamento dentro do 
ônibus”, argumentou.

Ele também defendeu mudanças 
nas linhas, para facilitar o desloca-
mento da população.

ASSISTÊNCIA
Na área assistencial, Coronel Hé-

lio prometeu um amplo trabalho de 
combate à dependência química.

Para prevenir o problema, ele 
falou que vai apostar em ações para 
a juventude, levando para as comu-
nidades ações de lazer e quali� cação 
pro� ssional.

Além disso, o candidato do PRTB 
diz já ter formatado um programa 
para encaminhar jovens para o mer-
cado de trabalho (após a quali� cação 
a ser oferecida pela prefeitura).

Para quem já é dependente 
químico, o candidato é defensor da 

internação compulsória, em casas 
de abrigo que ele pretende instalar 
no município. “Droga é um proble-
ma de saúde pública. Tomou conta 
da nossa juventude. As famílias que 
têm dependentes químicos... destrói 
a família. Vamos encarar de frente a 
problemática. Tem que ter coragem 
para enfrentar o problema das dro-
gas”, declarou.

Em seguida à internação, ele 
propõe quali� cação pro� ssionais e 
encaminhamento das pessoas recu-
peradas para o mercado de trabalho.

AUXÍLIO
O candidato a prefeito de Natal pe-

lo PRTB classi� cou como “demagogia” 
a proposta de outros candidatos de 
pagar, a partir de 2021, uma espécie de 
“auxílio emergencial” com recursos da 
prefeitura. A medida seria uma exten-
são do programa federal criado duran-
te a pandemia do coronavírus.

“O que temos que fazer é gerar em-
prego. Eu sou desenvolvimentista. Sou 
fã de inovação, de empreendedorismo. 
É isso que temos que motivar. Prome-
ter o que não tem como cumprir é ação 
demagógica, de desespero de candida-
to. Não sou de prometer aquilo que eu 
não posso cumprir”, justificou.

TURISMO
Para a área do turismo, Coronel 

Hélio disse que já mantém conversas 
com a Embratur para promover Na-
tal em outros estados e fora do Brasil. 
Além disso, ele defende uma requali-
� cação da orla da cidade e falou que 
vai criar, caso seja eleito, um amplo 
espaço de convivência entre natalen-
ses e turistas na Via Costeira.

SEGURANÇA
Coronel Hélio, que é da reser-

va da Aeronáutica, disse também 
que vai rede� nir o papel da Guarda 
Municipal, atribuindo a corporação 
novas atribuições. Ele disse que, em 
seu eventual governo, os guardas vão, 
além de proteger o patrimônio públi-
co ( função atual), atuar na orla e em 
praças da cidade.

Além disso, ele a� rmou que vai 
criar condições para ampliar o ar-
mamento da corporação e montar 
trailers em diversos pontos da cidade 
para melhor monitoramento dos es-
paços públicos.

“Corujão da Saúde”: Proposta de 
Coronel Hélio pretende reduzir filas
ENTREVISTA | Candidato do PRTB a prefeito de Natal encerrou série de entrevistas do Agora RN nas eleições de 2020 e apresentou projeto segundo o qual clínicas particulares da cidade 
seriam contratadas pela prefeitura para atender a população em horários de ociosidade – como madrugada e fins de semana. Com isso, custos de exames e cirurgias seriam menores

Coronel Hélio Oliveira, do PRTB, fechou série de entrevistas do Agora RN com todos os candidatos à Prefeitura do Natal

Vamos combater o 
mecanismo, cortar privilégios 
e fechar o cofre, a torneira 
da corrupção, dos acordos. 
Meu acordo é com o povo”

“
CORONEL HÉLIO OLIVEIRA (PRTB)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL



O atual prefeito de Barcelona, 
Neto Mafra (PSDB), lidera as 
intenções de voto para o Exe-

cutivo Municipal e chega à reta � nal da 
campanha em situação de favoritismo 
para ser reeleito para o cargo.

É o que aponta uma nova pesquisa 
do Instituto Exatus, encomendada pe-
lo jornal Agora RN para avaliar o cená-
rio eleitoral no município, que � ca na 
região Potengi do Rio Grande do Norte, 
a dois dias da votação.

Na pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são apresen-
tados ao eleitor, Neto Mafra tem 58,8% 
das intenções de voto. Ele aparece 
com ampla vantagem sobre o único 
adversário, Fabiano de Vavá (PSD), 
que soma 38%.

Às vésperas da eleição, 1,8% do pú-
blico entrevistado ainda não sabe em 
quem vai votar ou não quis responder. 
Já 1,4% pretende votar em branco ou 
nulo no próximo domingo 15.

Considerando apenas os votos 
válidos – que é a forma como a Justiça 
Eleitoral divulga os resultados, retiran-
do brancos e nulos –, Neto Mafra tem 
60,7% contra 39,3% de Fabiano de Vavá.

CERTEZA DO VOTO
O cenário apresentado pela pes-

quisa deve se concretizar nas urnas 
em 15 de novembro. Isso porque, 
segundo o levantamento da Exatus, 
94% não pretendem mudar o voto 
até o próximo domingo. Apenas 2,2% 
dizem que podem votar a escolha. 
Enquanto isso, 3,8% não souberam ou 
não quiseram responder.

ESPONTÂNEA
O Instituto Exatus, a pedido do 

Agora RN, também mediu a preferência 
do eleitorado na pesquisa espontânea, 
quando os entrevistados podem citar 
qualquer nome. Neste cenário, Neto 
Mafra também lidera, mas com 57,8% 
das intenções de voto. Depois dele, apa-
rece Fabiano de Vavá, com 35,8%.

Outros 5% disseram que não sa-

bem em quem votar ou não quiseram 
responder. Já 1,4% a� rmaram que pre-
tendem votar em branco ou nulo.

REJEIÇÃO
A pesquisa também perguntou 

aos entrevistados de Barcelona quem 
eles descartam como possibilidade de 
voto no próximo domingo. O resultado 
aponta que Fabiano de Vavá é o mais 
rejeitado. 32,5% dos eleitores ouvidos 
a� rmaram que “jamais” votariam no 
candidato do PSD.  O atual prefeito, Ne-
to Mafra, tem 25,7% de rejeição.

31,8% a� rmaram que não rejeitam 
nenhum candidato e que poderiam 
votar em qualquer um. Já 10% decla-
raram não saber ou não quiseram res-
ponder a esse item da pesquisa.

GESTÃO
O Instituto Exatus questionou os 

entrevistados, ainda, sobre a atual ges-
tão municipal, do prefeito Neto Mafra. 
O resultado aponta que a maioria dos 
entrevistados (58,5%) aprova a atual 
administração. Já 33,8% desaprovam. 
Outros 7,7% não souberam ou não qui-
seram responder.

DADOS
A pesquisa entrevistou 400 pessoas 

no dia 10 de novembro. A margem de 
erro é de 4,7 pontos percentuais, com 
índice de con� ança de 95%. A pesquisa 
está registrada na Justiça Eleitoral sob 
o protocolo RN-07086/2020.
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Faltando apenas dois dias para 
a votação, o candidato Rauli-
son Ribeiro (MDB) aparece em 

1º lugar na preferência dos eleitores 
para a Prefeitura de Santo Antônio, 
município da região Agreste Poti-
guar. A eleição acontecerá no próxi-
mo domingo 15.

Nova pesquisa do Instituto Exatus, 
encomendada pelo jornal Agora RN, 
aponta que o emedebista tem 8 pon-
tos percentuais de vantagem sobre o 
segundo colocado e, que, se as eleições 
fossem hoje, ele seria eleito prefeito pa-
ra os próximos quatro anos.

Na pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são apre-
sentados ao eleitor, Raulison tem 
48,3% das intenções de voto. O 2º lu-
gar é do atual prefeito e candidato à 
reeleição, Josimar Ferreira (PSC), que 
tem 40,3%. Em 3º, aparece Elias Alves 
(Pros), com 2,2%.

Segundo a Exatus/Agora RN, 6,2% 
dos eleitores não sabem em quem 
vão votar ou não quiseram respon-
der. Já 3% declararam que pretendem 
votar em branco ou nulo na eleição.

Considerando apenas os votos 
válidos – que é a forma como a Jus-
tiça Eleitoral divulga os resultados, 
retirando brancos e nulos –, Raulison 
tem 53,1% e Josimar Ferreira tem 
44,4%. Elias Alves soma 2,5%.

ESPONTÂNEA
Na espontânea, quando os elei-

tores podem citar qualquer nome, 
a distância entre Raulison Ribeiro 
e Josimar Ferreira é menor, mas o 
emedebista ainda tem vantagem. 
De acordo com o levantamento, 
neste cenário, Raulison tem 44,2%, 
contra 38,8% do atual prefeito. 

Elias Alves aparece com 1,8%. O 
ex-prefeito Lula Ribeiro, que não 
é candidato, também foi citado: 
1,2%.

Nesse formato de pesquisa, 10,8% 
a� rmaram que não sabem em quem 
votar ou não quiseram responder. 
Outros 3,2% a� rmaram que vão votar 
em branco ou nulo.

REJEIÇÃO
O Instituto Exatus também per-

guntou aos eleitores sobre rejeição. 
Segundo a pesquisa, o mais rejeitado 
para a Prefeitura de Santo Antônio 
é Josimar Ferreira. O levantamento 
aponta que 32,8% dos eleitores a� r-
mam que não pretendem “jamais” 
votar no atual prefeito.

O líder nas pesquisas, Raulison 
Ribeiro, é o segundo mais rejeitado, 
com 20% de menções. Já Elias Alves 
foi citado por 12,2%.

6,8% não souberam ou não 
quiseram responder à pesquisa. 
Já 28,2% disseram não rejeitar 
nenhum nome e a� rmaram que 
poderiam votar em qualquer um 
dos três candidatos que disputam 
a prefeitura local.

GESTÃO
Apesar de não estar à frente na 

pesquisa de intenção de votos, Josi-
mar Ferreira tem a gestão bem avalia-
da pela população de Santo Antônio. 
O levantamento Exatus/Agora RN 
mostra que 45,8% dos eleitores en-
trevistados aprovam a administração 
municipal, enquanto 43,2% desapro-
vam.

Outros 11% não souberam ou 
não quiseram responder a esse item 
da pesquisa.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa Exatus/Agora RN en-

trevistou 400 pessoas em Santo Antô-
nio em 4 de novembro. A margem de 
erro é de 4,8 pontos percentuais para 
mais ou menos, com nível de con� an-
ça de 95%. O registro na Justiça Eleito-
ral é o RN-02514/2020.

Santo Antônio: Raulison tem 48,3% 
das intenções de voto, aponta Exatus
ELEIÇÕES 2020 | Emedebista tem 8 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado e, que, se as eleições fossem hoje, ele seria eleito prefeito para os próximos quatro
anos. Instituto Exatus também perguntou aos eleitores sobre rejeição. Segundo a pesquisa, o mais rejeitado para a Prefeitura de Santo Antônio é o atual prefeito, Josimar Ferreira (PSC)

Candidato do MDB à Prefeitura de Santo Antônio, Raulison Ribeiro lidera a pesquisa Exatus

(PL):

Raulison Ribeiro 
(MDB): ..........................................48,3%

Josimar Ferreira 
(PSC):  ...........................................40,3%

Elias Alves 
(Pros):  ...........................................2,2%

Não sabe/não respondeu:  .........6,2%

Nenhum/branco/nulo:  .................3%

(PL):

Eleições
2020

(PL):

Neto Mafra 
(PSDB):  ........................................58,8%

Fabiano de Vavá 
(PSD):  ...........................................38%

Não sabe/não respondeu:  .........1,8%

Ninguém/branco/nulo:  ................1,4%

(PL):

Eleições
2020

Prefeito Neto Mafra (esq.), candidato à reeleição, e Diogo Marques, seu candidato a vice

Neto Mafra tem 58,8% e, se eleição fosse hoje, seria reeleito
BARCELONA
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vamente em João Câmara, é o menos 
rejeitado, sendo citado por apenas 14% 
do eleitorado.

9,6% declararam que não têm 
rejeição a nenhum candidato e que 
poderiam votar em qualquer um. Já 

22,2% não souberam ou não quise-
ram responder a esse item da pes-
quisa.

GESTÃO
A liderança do prefeito Manoel 

Bernardo pode ser explicada pela alta 
aprovação que tem a sua gestão. De 
acordo com a pesquisa Exatus/Agora 
RN, 67,1% aprovam a administração 
atual de João Câmara. Apenas 21,6% 
desaprovam. Outros 11,3% não soube-
ram ou não quiseram responder a esse 
item da pesquisa.

DADOS DA PESQUISA
O Instituto Exatus entrevistou 

450 pessoas em João Câmara no dia 
6 de novembro. A margem de erro do 
levantamento é de 4,6 pontos percen-
tuais para mais ou menos, com índice 
de con� ança de 95%. A pesquisa está 
registrada na Justiça Eleitora sob o pro-
tocolo RN-0011/2020.
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O atual prefeito de João Câmara, 
Manoel Bernardo (DEM), che-
ga à reta � nal da campanha 

como favorito para vencer as eleições 
no próximo domingo 15 e, assim, ser 
reeleito para o cargo.

É o que aponta uma nova pes-
quisa do Instituto Exatus, contratada 
pelo jornal Agora RN para medir o 
cenário eleitoral no município, que 
� ca na região do Mato Grande.

Segundo o levantamento, Manoel 
Bernardo tem 56,2% das intenções de 
voto na pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são apre-
sentados ao eleitor. Ele está mais de 
30 pontos percentuais à frente de 
Aize Bezerra (PSB), que tem 22,9% 
das citações. O terceiro colocado é Zé 
Teixeira (PT), com 4,2%.

Ainda de acordo como a pesquisa 
Exatus/Agora RN, 14,7% dos eleitores 
não souberam ou não quiseram res-
ponder. Outros 2% a� rmaram que 
pretendem votar em branco ou nulo 
no próximo domingo.

Considerando apenas os votos 
válidos – que é a forma como a Jus-
tiça Eleitoral divulga os resultados, 
retirando brancos e nulos –, Ma-
noel Bernardo tem 67,5% das in-
tenções de voto. Aize Bezerra tem 
27,5% e Zé Teixeira aparece com 
apenas 5%.

ESPONTÂNEA
Na espontânea, quando os elei-

tores podem citar qualquer nome, a 
vantagem do atual prefeito e candidato 
à reeleição é ainda maior. Segundo a 
pesquisa Exatus/Agora RN, Manoel 
Bernardo tem 51,6% das intenções de 
voto em João Câmara.

Isso representa mais de 30 pontos 
percentuais sobre a segunda colocada, 
que é Aize Bezerra, que teve 18,9% das 
citações. O terceiro colocado é Zé Tei-
xeira, que foi mencionado por 2% dos 
entrevistados.

Mesmo faltando poucos dias para 
a votação, outros 20,9% a� rmaram que 
não sabem em quem vão votar ou não 
quiseram responder. Já 6,6% declara-
ram que pretendem votar em branco 
ou nulo no domingo.

REJEIÇÃO
A pedido do Agora RN, o Instituto 

Exatus também perguntou aos eleito-
res em quem eles não pretendem votar 
no próximo pleito.

A pesquisa mostrou que o mais 
rejeitado para o cargo de prefeito é Zé 
Teixeira. Segundo a sondagem, 30,2% 
dos eleitores disseram que “jamais” vo-
tariam no candidato do PT. Aize Bezer-
ra – que está em 2º lugar nas intenções 
de voto – é também a 2ª mais rejeitada, 
com 24% das citações.

O atual prefeito e candidato à ree-
leição, que está cotado para vencer no-

João Câmara: Manoel Bernardo 
lidera com 56%, diz pesquisa Exatus
ELEIÇÕES 2020  | Considerando apenas os votos válidos – que é a forma como a Justiça Eleitoral divulga os resultados, retirando brancos e nulos –, Manoel Bernardo tem 67,5%
das intenções de voto. Na espontânea, quando os eleitores podem citar qualquer nome, a vantagem do atual prefeito e candidato à reeleição é ainda maior, aponta levantamento

Prefeito de João Câmara, Manoel Bernardo (DEM), é candidato à reeleição

(PL):

Manoel Bernardo 
(DEM):  ..........................................56,2%

Aize Bezerra 
(PSB):  ...........................................22,9%

Zé Teixeira 
(PT):  ..............................................4,2%

Não sabe/não respondeu:  .........14,7%

Nenhum/branco/nulo:  .................2%

(PL):

Eleições
2020



Uma nova pesquisa de inten-
ções de votos realizada pelo 
Instituto Exatus, a pedido do 

Agora RN, mostra que o atual prefei-
to de Goianinha, Berg Lisboa (PSD), 
lidera a corrida eleitoral no município 
faltando apenas dois dias para a vota-
ção. A cidade, de 26 mil habitantes, � -
ca na Região Metropolitana de Natal.

Na pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são apre-
sentados ao eleitor, Berg Lisboa tem 
45,3% das intenções de voto e, se a 
votação fosse hoje, seria reeleito. Ele 
está 8 pontos percentuais à frente de 
Nira (PL), que aparece com 37,3%, na 
segunda colocação.

Em 3º lugar, está o candidato 
Renato Galvão (Republicanos), que 
tem 2,7%. E em 4º, com 2,4% das in-
tenções de voto, aparece Professora 
Aparecida (Solidariedade).

Às vésperas da eleição, 9,1% ain-
da não sabem em quem votar ou não 
quiseram responder à pesquisa Exa-
tus/Agora RN. Outros 3,2% a� rma-
ram que pretendem votar em branco 
ou nulo no próximo domingo 15.

Considerando apenas os votos 
válidos – que é a forma como a Jus-
tiça Eleitoral divulga os resultados, 
retirando brancos e nulos –, Berg 
Lisboa tem 51,6%. Depois dele, vêm 
Nira (42,6%), Renato Galvão (3%) e 
Professora Aparecida (2,8%).

ESPONTÂNEA
O Instituto Exatus também mediu 

a preferência do eleitorado na pesquisa 
espontânea, quando os entrevistados 
podem citar qualquer nome. Neste ce-
nário, Berg Lisboa também lidera, mas 

com 43,8% das intenções de voto.
Depois do prefeito e candidato à 

reeleição, surgem Nira (31,1%), Renato 
Galvão (2,2%) e Professora Aparecida 
(2%), além de Delmar (0,2%), sendo que 
este último não é candidato.

Outros 17,6% não souberam ou 
não quiseram responder. Já 3,1% decla-
raram que pretendem votar em branco 
ou nulo na próxima eleição.

REJEIÇÃO
A pesquisa também perguntou aos 

entrevistados quem eles descartam co-
mo possibilidade de voto no próximo 
domingo. O resultado aponta que, ape-
sar de liderar as intenções de voto, Berg 
Lisboa é o mais rejeitado, sendo citado 
por 20,2% dos eleitores.

Professora Aparecida aparece em 
2º lugar no aspecto da rejeição. 11,6% 
a� rmaram que “jamais” votariam na 
candidata do Solidariedade. Depois 
deles, são mais rejeitados Nira (11,3%) 
e Renato Galvão (6,4%).

38,2% dos entrevistados a� rmaram 
que não rejeitam nenhum candidato e 
que poderiam votar em qualquer um. 
Já 12,3% não souberam ou não quise-
ram responder a esse item da pesquisa.

GESTÃO
O Instituto Exatus questionou os 

entrevistados, ainda, sobre a atual ges-
tão municipal. E o resultado aponta que 
a maioria da população aprova o traba-
lho da administração Berg Lisboa, o que 
pode explicar a liderança do prefeito na 
pesquisa de intenções de voto.

Segundo o levantamento, 57,6% 
aprovam a gestão de Berg Lisboa. Já 
28,2% desaprovam. Outros 14,2% não 
souberam ou não quiseram responder 
a esse item da pesquisa.

DADOS DA PESQUISA
Foram entrevistados 450 eleitores 

de Goianinha no dia 9 de novembro. 
A margem de erro do levantamento é 
de 4,6 pontos percentuais para mais ou 
para menos, com índice de con� ança 
de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é 
o RN-04442/2020.
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(PL):

Berg Lisboa 
(PSD):  ...........................................45,3%

Nira 
(PL):  ..............................................37,3%

Renato Galvão 
(Republicanos):  ...........................2,7%

Professora Aparecida 
(Solidariedade):  ...........................2,4%

Não sabe/não
respondeu: ...................................9,1%

Nenhum/
branco/nulo:  ................................3,2%

(PL):

Eleições
2020

ELEIÇÕES 2020 | Pesquisa também aponta que a maioria da população de Goianinha aprova o trabalho
do atual prefeito, o que pode explicar a liderança de Berg Lisboa na pesquisa de intenções de voto

Prefeito de Goianinha, Berg Lisboa (PSD), lidera pesquisa de intenções de votos do Instituto Exatus faltando dois dias para a eleição

Pesquisa Exatus em Goianinha: 
Berg Lisboa lidera com 45% e Nira 
tem 37% a dois dias da votação

O presidente Jair Bolsonaro 
negou, nesta quinta-feira 
12, que tenha comemora-

do a interrupção dos estudos da 
vacina CoronaVac. A vacina da 
farmacêutica chinesa Sinovac em 
parceria com o Instituto Butan-
tan teve os estudos parados pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) na terça-feira 
10, após uma reação adversa. Os 
estudos já foram autorizados a 
voltar.

Na ocasião da paralisação dos 
estudos, o presidente respondeu 
um comentário nas redes sociais 
em que disse que essa era “mais 
uma que Jair Bolsonaro ganha”. 
A morte do voluntário está sendo 
investigada como suicídio.

“A vacina parece que tem algu-
ma coisa esquisita. Não vou falar 
para não dizer que tô politizando. 
Disseram que eu comemorei. Eu 
colei uma matéria de terceiros. E 
grande parte da imprensa disse 
que eu comemorei a morte de uma 
pessoa”, justi� cou o presidente.

Bolsonaro também disse que, 
caso a vacina seja aprovada e au-

torizada pela Anvisa, ela será com-
prada pelo governo brasileiro.

“Quem vai decidir sobre a 
vacina é o Ministério da Saúde e 
a Anvisa. Havendo a vacina com-
provada, a gente vai fazer uma 
compra. Mas não é comprar no 
preço que o caboclo quer. A gente 
vai querer uma planilha de custos 
e eu quero saber se o país usou a 
vacina lá no seu país. E, no que 
depender de mim, não será obri-
gatória”, destacou.

Em outubro, o presidente dis-
se que não compraria a “vacina 
chinesa” logo depois do Ministé-
rio da Saúde anunciar a compra 
de 46 milhões de doses.

Sobre o efeito adverso que 
fez a Anvisa suspender tempo-
rariamente o estudo da vacina, 
Bolsonaro disse que tudo tem 
que ser investigado, não havendo 
comprovação deve-se seguir com 
a pesquisa.

“Quando a pessoa comete 
suicídio, tem um histórico de de-
pressão. Vão apurar a causa do 
suicídio. Tudo pode ser. Esclarece 
e volta a pesquisar”, a� rmou.

Bolsonaro afirma que pode 
liberar compra da CoronaVac

VACINA DO BUTANTAN
INSTAGRAM / REPRODUÇÃO



Faltando apenas dois dias para 
a votação, o candidato do PS-
DB à Prefeitura de Jucurutu, 

Iogo Queiroz, lidera as intenções de 
voto no município e, com isso, deve-
rá ser eleito no próximo domingo 15.

É o que retrata nova pesquisa do 
Instituto Exatus, encomendada pelo 
jornal Agora RN para medir o ce-
nário eleitoral na reta � nal da cam-
panha na cidade, que � ca na região 
Seridó Potiguar.

Segundo o levantamento, na 
pesquisa estimulada, quando os no-
mes dos candidatos são apresenta-
dos aos eleitores, Iogo Queiroz tem 
60,8% das intenções de voto. Isso 
representa mais que o dobro do per-
centual do prefeito Valdir Medeiros 
(Solidariedade), que disputa a reelei-
ção e aparece com somente 28,8%.

Em 3º lugar, está Leoncio Pereira 
(PV), que tem 1,5% das intenções de 
voto. Já o 4º colocado é Pablo Cassia-
no (Podemos), que soma 0,5% da pre-
ferência do eleitorado de Jucurutu.

Ainda segundo a pesquisa Exa-
tus/Agora RN, 7,4% não sabem ou 
não quiseram responder. 1% dos en-
trevistados declarou que pretende 
votar em branco ou nulo.

Considerando apenas os votos 
válidos – que é a forma como a Jus-
tiça Eleitoral divulga os resultados, 
retirando brancos e nulos –, Iogo 
Queiroz tem 66,4%, contra 31,4% de 
Valdir Medeiros, 1,6% de Leoncio Pe-
reira e 0,6% de Pablo Cassiano.

ESPONTÂNEA
Na espontânea, quando os elei-

tores podem citar qualquer nome, 
a vantagem do tucano na liderança 
permanece. Segundo a pesquisa 
Exatus/Agora RN, Iogo Queiroz 
tem 58,3%. Ele é seguido por Valdir 
Medeiros (27,8%), Leoncio Pereira 
(1,3%) e Pablo Cassiano (0,5%).

Nesse formato de pesquisa, 11% 
a� rmaram que não sabem em quem 
votar ou não quiseram responder. 

1,1% do público entrevistado disse 
que vai votar em branco ou nulo.

CERTEZA DO VOTO
O cenário apresentado pela pes-

quisa deve se concretizar nas urnas 
em 15 de novembro. Isso porque, 
segundo o levantamento da Exatus, 
86,5% não pretendem mudar o vo-
to até o próximo domingo. Apenas 
6,5% dizem que podem votar a esco-
lha. Enquanto isso, 7,5% não soube-
ram ou não quiseram responder.

QUEM O ELEITOR 
ACHA QUE VAI VENCER

A liderança de Iogo Queiroz é 
expressa, ainda, em outra parte da 
pesquisa. Segundo o levantamen-

to Exatus/Agora RN, a maioria da 
população de Jucurutu avalia que o 
tucano é quem vai vencer a eleição, 
independente do seu voto.

Em números exatos, 59,8% dos 
entrevistados acham que quem vai 
vencer é Iogo Queiroz. Outros 26,5% 
apostam em Valdir Medeiros. Ape-
nas 1% acha que Leoncio Pereira 
vai ganhar, enquanto 0,5% citaram 
Pablo Cassiano.

Outros 12,2% não souberam ou 
não quiseram responder à pesquisa.

REJEIÇÃO
A pesquisa Exatus/Agora RN 

também identi� cou que o atual pre-
feito, Valdir Medeiros, é o mais rejei-
tado pela população para a eleição. 
De acordo com o levantamento, 26% 
disseram que “jamais” votaria no 
candidato à reeleição.

O segundo mais rejeitado é Iogo 
Queiroz, que teve 11,5% das cita-
ções. Já Pablo Cassiano aparece em 
3º, com 4,5% de rejeição, seguido de 
Leoncio Pereira, em 4º, com 2,5%. 
Segundo a pesquisa, 53,3% não rejei-
tam nenhum candidato e poderiam 
votar em qualquer um. Já 2,2% não 
sabem ou não quiseram responder.

GESTÃO
Os eleitores também foram 

perguntados sobre como avaliam 
a gestão do prefeito Valdir Medei-
ros. De acordo com a Exatus, 52% 
desaprovam a atual administração, 
enquanto 34% aprovam. Outros 14% 
não souberam ou não quiseram res-
ponder.

DADOS
A pesquisa Exatus/Agora RN 

entrevistou 400 pessoas em Jucu-
rutu no dia 6 de novembro de 2020. 
A margem de erro é de 4,8 pontos 
percentuais para mais ou menos, 
com índice de con� ança de 95%. O 
registro na Justiça Eleitoral é o RN-
02027/2020.
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BRASIL NÃO IRÁ TROCAR 
MINISTRO PARA AGRADAR BIDEN

EMPRESA SOB GREVE NO DF 
JÁ RECEBEU R$ 130 MILHÕES

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SOBRA PARA NÓS
O deputado Daniel José 

(Novo-SP) atualizou os números 
e veri� cou que 1.856 municípios 
não conseguem andar com as 
próprias pernas: suas receitas não 
pagam nem os salários de prefeitos 
e vereadores que serão eleitos neste 
domingo (15). Representam 33% do 
total de municípios.

ESCREVEU, NÃO LEU...
Bolsonaro reiterou o 

distanciamento do vice ao lamentar, 
veladamente, que Hamilton Mourão 
é indemissível. O presidente � cou 
irritado com “estudos”, que não 
autorizou, prevendo expropriar 
terras na Amazônia.

NO TSE, NÃO MANDAM
No caso em que o clã Calheiros 

tentava cassar a candidatura do 
vice-governador Luciano Barbosa 
à prefeitura de Arapiraca, o 
presidente do TSE, Luís Roberto 
Barroso, pegou leve: disse que a 
decisão do TRE-AL não observou 
princípios jurídicos e foi “autoritária 
e teratológica”.

DATA HISTÓRICA
Completam-se 40 anos 

nesta sexta-feira (13) da decisão 
histórica que restabeleceu eleições 
diretas para governadores e 
extinguiu os senadores biônicos 
inventados pelo general Ernesto 
Geisel.

ATENÇÃO REDOBRADA
O Brasil registrou 77 mil novas 

infecções por covid nos últimos 
dois dias e chegou a 550 mil 
casos ativos, pessoas atualmente 
doentes. Está longe da segunda 
onda europeia, mas é o maior 
número em 54 dias.

MENSALÃO NO STF
O Supremo Tribunal Federal 

manteve a extinção da pena de 
prisão para três condenados no 
mensalão, incluindo o ex-deputado 
Pedro Henry (PP-MT). As multas 
milionárias, no entanto, foram 
mantidas.

PELOS DIREITOS HUMANOS
Sem muita atenção da 

imprensa, o secretário de Estado 
dos EUA, Mike Pompeo, condenou 
a detenção de mais de cem presos 
políticos na Bielorrússia e pediu 
“garantia de segurança” dos 
detidos de oposição.

Empresa fornecedora de alimentos para hospitais, a Sanoli já 
recebeu cerca de R$130 milhões do governo do Distrito Federal 
desde 2019, segundo dados do Portal da Transparência, e os 
pagamentos mensais estão em dia. Ainda assim, numa velha 
manobra, não pagou os salários de outubro, provocando “greve” com 
direito a manifestação de uma dezena de pessoas, transformadas em 
cobradoras da suposta dívida.

QUE COISA FEIA
Como já fez antes, a Sanoli 

cortou refeições de acompanhante 
e servidor de hospitais, e o passo 
seguinte é ameaçar deixar os 
doentes com fome.

 
JÁ FATUROU DEMAIS

A Sanoli chegou a Brasília e 
manteve relações muito próximas 

ao então governador Joaquim 
Roriz. Atuou durante décadas, e 
faturou bilhões.

JÁ VAI TARDE
O contrato da Secretaria de 

Saúde do DF encerrou em 17 de 
outubro, mas a Justiça obrigou a 
empresa a estender os serviços por 
dois meses.

Jair Bolsonaro não vai trocar ministros do seu governo para satisfazer as 
expectativas de adversários ou para agradar o presidente eleito dos Estados 
Unidos. “Isso é impensável!”, exclamou o líder do governo na Câmara, deputado 

Ricardo Barros (PP-PR), que na quarta (11) manteve demorada reunião com o 
presidente. Grupos de diplomatas acham que o chanceler Ernesto Araújo, de acesso 
fácil à equipe de Donald Trump, tornou-se “disfuncional” pelas dificuldades que deverá 
ter com Joe Biden. A diplomacia brasileira, uma das melhores do mundo, cuidará da 
relação com o provável governo Biden. Negociar é a expertise do Itamaraty. Também 
a cabeça Ricardo Salles (Meio Ambiente) jamais seria entregue a Biden, como pede a 
oposição. Ele tem a confiança do presidente. Críticos do governo Bolsonaro chamam 
ambos os ministros de “tóxicos”, com dificuldades de estabelecer relações sólidas 
com outros governos. Ricardo Barros acha correto Bolsonaro evitar o “açodamento” e 
aguardar o anúncio oficial da vitória para só então cumprimentar Joe Biden.

(PL):

Iogo Queiroz 
(PSDB):  ........................................60,8%

Valdir Medeiros 
(Solidariedade):  ...........................28,8%

Leoncio Pereira 
(PV):  .............................................1,5%

Pablo Cassiano 
(Podemos):  ..................................0,5%

Não sabe/não respondeu:  .........7,4%

Nenhum/branco/nulo:  .................1%

(PL):

Eleições
2020

ELEIÇÕES 2020 |  Segundo levantamento da Exatus feito a pedido do Agora RN, 86,5% não pretendem mudar 
o voto. Apenas 6,5% dizem que podem votar a escolha. 7,5% não souberam ou não quiseram responder

Candidato a prefeito de Jucurutu Iogo Queiroz (PSDB) é ovacionado por apoiadores durante ato de campanha no município do Seridó Potiguar

Jucurutu: Iogo Queiroz tem 60% e é 
favorito para vencer, aponta Exatus

REPRODUÇÃO
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Em 10/11/2020
Edital nº 036/2020-PROGESP 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria no 1.270/95–R, de 23 
de outubro de 1995, e considerando o que dispõem o Art. 53 da Lei no 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 e a Resolução nº 033/2020-CONSEPE, de 04 de agosto de 2020; torna 
pública a abertura de inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, de acordo com a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, com o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 
2019 e as Normas de Concurso Público, dispostas pela Resolução no 150/2019-CONSEPE, de 24 de setembro de 2019, considerada parte integrante deste Edital, disponível nos sítios 
www.sigrh.ufrn.br e www.progesp.ufrn.br. A validade do concurso é de dois anos, prorrogável por igual período. As inscrições ocorrerão no período de 30/11/2020 até às 23h59 do 
dia 30/12/2020, exclusivamente pelo sítio www.sigrh.ufrn.br (Menu Concursos). A taxa de inscrição e a remuneração estão discriminadas no quadro abaixo:

Denominação Regime de Trabalho Titulação Vencimento 
Básico

Retribuição por 
Titulação

Auxílio 
Alimentação Total Taxa de 

Inscrição
Adjunto-A Dedicação Exclusiva Doutorado R$ 4.472,64 R$ 5.143,54 R$ 458,00 R$ 10.074,18 R$ 220,00

A vaga disponibilizada é destinada para o Instituto Metrópole Digital, conforme área de conhecimento e quantitativos especificados na planilha abaixo:
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

UNIDADE DE 
LOTAÇÃO

DISCIPLINA/ÁREA 
CONHECIMENTO 

(***)
CLASSE DENOMINAÇÃO/RT VAGAS (Ampla 

Concorrência)
VAGAS –

Cotas (Lei nº 
12.990/2014)

VAGAS –
Candidatos 

com 
Deficiência

TOTAL 
DE 

VAGAS
TITULAÇÃO / 
REQUISITOS

CÓDIGOS 
DE VAGA

Instituto Metrópole 
Digital – Campus de 

Natal/RN

Empreendedorismo 
e Inovação A Adjunto-A/

Dedicação Exclusiva 01 (*) (**) 01 Doutorado 721254

(*) Não haverá reserva de vagas para cotas para provimento imediato em razão do quantitativo oferecido, sendo mantido cadastro de reserva.
(**) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato em razão do quantitativo oferecido, sendo mantido cadastro de reserva.
(***) As áreas do conhecimento correlatas às definidas em edital deverão obedecer às áreas e subáreas do conhecimento do CNPq ou da CAPES vigentes na data da publicação do 
edital do concurso.
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A identificação do corpo encon-
trado na manhã desta quin-
ta-feira 12 em um terreno no 

bairro Pajuçara, na Zona Norte de Na-
tal, deve demorar pelo menos 30 dias, 
segundo o Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep). O cadáver pode ser do 
garoto José Carlos, de apenas 8 anos, 
que desapareceu há 22 dias. 

De acordo com o diretor do Itep, 
Marcos Brandão, o exame de identi-
ficação do corpo será feito pelo DNA, 
por meio do exame ósseo, devido ao 
avançado estado de decomposição que 
foi encontrado.

“As impressões digitais estão total-
mente decompostas, a arcada dentária 
também não vai ser possível porque 
ele não tinha prontuário dentário. O 
exame de DNA vai ter que ser feito a 
partir da extração do material genético 
do osso porque o cadáver já está quase 
totalmente esqueletizado”, disse. 

Ainda segundo o diretor, cada fase 
da extração do DNA de exame ósseo 
demora de 5 a 6 dias. “O prazo médio 
dado é de 30 dias, mas pode ser que na 
primeira fase se consiga obter DNA e 
a identificação saia rapidamente, mas 
isso é algo que se pode dizer de pronti-
dão”, esclarece.

Mesmo sem a identificação oficial, 
a Polícia Civil trabalha com a perspec-
tiva de que o corpo seja mesmo do 
menino José Carlos. O delegado Cláu-
dio Henrique Freitas, responsável pela 
investigação do desaparecimento, dis-
se que o caso vai passar a ser apurado 
como homicídio. 

Segundo o delegado, que atua no 
Núcleo de Investigações de Pessoas 
Desaparecidas da Divisão de Homicí-
dio e Proteção à Pessoa, ainda não há 
informações sobre suspeitos, mas a in-
vestigação já passou a ser de homicídio. 
“Vamos passar a tratar a investigação 
como homicídio. O inquérito do caso 
tomou um rumo diferente do de uma 
pessoa desaparecida”, disse ele.

Ainda segundo o delegado Cláudio 
Henrique Freitas, os cães farejadores 
utilizados nas buscas da criança, que 
foram trazidos pelo Corpo de Bom-
beiros da Paraíba, tinham apontado 
o local em que o corpo foi encontrado 
nas incursões feitas semana passada. 
No entanto, por alguma falha na ope-
ração, o ponto em que o cadáver estava 
localizado não foi vistoriado.  “Os cães 
de odor específico apontaram naquela 
região, mas pela dificuldade de encon-
trar um odor claro, limpo, houve uma 
dubiedade no comportamento do cão 
e a gente acabou afastando aquele local 
num primeiro momento”, disse.

Desde o início das investigações, 
mais de 10 pessoas foram ouvidas so-
bre o caso. “Que a população siga nos 
abastecendo de informações pelo nú-
mero 181. A população precisa nos dar 
tempo para investigar”, encerrou.

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Caso José Carlos: Itep pode levar 30 dias 
para identificar corpo por exame de DNA
SOFRIMENTO | Corpo de uma criança foi encontrado em uma cova rasa em área de matagal no bairro de Pajuçara, na Zona Norte de Natal, e pode dar fim ao drama dos familiares do 
menino José Carlos, de apenas 8 anos, que desapareceu no dia 21 de outubro; Polícia Civil passou a investigação sobre o caso de desaparecimento de menor para homicídio 

Cova onde o corpo de uma criança nesta quinta-feira 12 no bairro de Pajuçara (no alto). Mãe de 
José Carlos, Ozenilda das Dores (abaixo), foi ao local para tentar reconhecer o corpo do filho  

O corpo da criança foi en-
contrado por volta das 11h desta 
quinta-feira 12 no bairro Pajuçara, 
Zona Norte de Natal. O cadáver foi 
encaminhado para o Instituto Téc-
nico-Científico de Perícia (Itep), on-
de passará por exame de DNA para 
saber se é do menino José Carlos, de 
8 anos, que desapareceu desde 21 
de outubro.

A hipótese das autoridades 
é baseada nas características do 
corpo que são as mesmas de José 
Carlos. A irmã do garoto, inclusive, 
afirmou que as roupas encontradas 
são as mesmas que o menino usa-
va no dia em que desapareceu.  A 
maioria da família esteve no Itep, 
incluindo a mãe, Ozenilda das Do-
res, e uma irmã. As duas não quise-
ram conceder entrevista.

O suposto corpo de José Carlos 
foi encontrado pela Polícia Militar, 
após uma mulher acionar a cor-
poração por sentir um mau cheiro 
vindo de uma granja próxima. O 
local onde a cova foi cavada fica a 
500 metros da residência da família 
de José Carlos. 

ENTENDA O CASO
O desaparecimento do menino 

José Carlos, de 8 anos, completa 
22 dias nesta quinta-feira 12 sem 

CORPO FOI 
ENCONTRADO 
EM MATAGAL 

respostas definitivas sobre o pa-
radeiro do garoto. Ele sumiu no 
último dia 21, após sair de casa para 
deixar uma garrafa de suco para 
um irmão, que estava trabalhando 
em um semáforo na Zona Norte de 
Natal.

No dia 4 de novembro, policiais 
civis do Núcleo de Investigação so-
bre Pessoas Desaparecidas (NIPD), 
da Divisão de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DHPP), e militares 
do Corpo de Bombeiros da Paraíba 
iniciaram a operação de buscas 
pelo menino com a ajuda de quatro 
cães farejadores.

O percurso realizado por José 
Carlos foi rastreado e imagens de 
câmeras de segurança foram cole-
tadas, de acordo com a Polícia Civil. 
No entanto, as buscas foram sus-
pensas porque a equipe agora está 
focando em outras linhas de inves-
tigação — atualmente sigilosas pa-
ra não atrapalhar o andamento do 
inquérito.

Na última sexta-feira 6 acon-
teceu o terceiro protesto feito por 
familiares e vizinhos de José Car-
los. A manifestação aconteceu na 
Zona Norte de Natal e a família do 
menino levou faixas com a frase 
“Enquanto não há notícias, há es-
peranças”. José Carlos saiu de casa 
na manhã do dia 21 de outubro pa-
ra levar um suco para o irmão que 
estava trabalhando no semáforo do 
cruzamento das avenidas João Me-
deiros Filho e Moema Tinoco, lugar 
movimentado da região. 
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Nina é a
defensora
dos motoristas
por aplicativos
em Natal
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Antes da crise econômica causa-
da pelos efeitos da pandemia 
da Covid-19, iniciada em mar-

ço, o Rio Grande do Norte registrava 
1,3 milhão de pessoas abaixo da linha 
de pobreza, segundo os parâmetros do 
Banco Mundial. Este contingente po-
pulacional — que representa 37,9% do 
número total de potiguares — sobrevi-
via com renda mensal de, no máximo, 
R$ 436 por pessoa do domicílio.

Os números fazem parte do es-
tudo Síntese de Indicadores Sociais 
(SIS), divulgado nesta quinta-feira 12 
pelo IBGE, que analisou critérios sobre 
trabalho e renda em todo o País no ano 
de 2019. Dentro do grupo de pessoas 
com renda baixa, os potiguares em si-
tuação de extrema de pobreza — com 
renda mensal de até R$ 151 por pessoa 
do domicílio — eram 361 mil em 2019, 
10,9% da população. 

No país, a Síntese mostra que a ex-
trema pobreza no país cresceu 13,5%, 
passando de 5,8% da população, em 

2012, para 6,5%, em 2019, segundo a 
linha internacional fixada pelo Banco 
Mundial em US$ 1,90 por dia em ter-
mos de paridade de poder de compra 
(PPC). Já pela linha de pobreza extre-

ma representa 24,7% da população. 
Entre os que se declararam bran-

cos, 3,4% eram extremamente pobres e 
14,7% eram pobres, mas essas incidên-
cias mais que dobraram entre pretos e 

pardos.
Entre as pessoas abaixo das linhas 

de pobreza do Banco Mundial, 70% 
eram de cor preta ou parda, enquanto 
a população que se declarou com essa 
característica era de 56,3% da popula-
ção total. 

A pobreza afetou ainda mais as 
mulheres pretas ou pardas: eram 
28,7% da população, mas 39,8% dos 
extremamente pobres e 38,1% dos po-
bres, de acordo com as informações do 
IBGE. 

Outro indicador pesquisa, que 
analisa o mercado de trabalho, mos-
trou que a taxa de desocupação foi, em 
2019, de 6,6% no Rio Grande do Norte.
Entre as pessoas ocupadas, 1,4 milhão 
de potiguares tinham alguma fonte de 
renda mensal, mas apenas 673 mil es-
tavam em ocupações formais — com 
carteira de trabalho assinada.  O mer-
cado de trabalho formal representa 
apenas 4,1% da população economi-
camente ativa. 

Antes da pandemia, RN tinha 1,3 milhão 
de pessoas abaixo da linha da pobreza
PESQUISA | Potiguares em situação de extrema de pobreza — com renda mensal de até R$ 151 por pessoa do domicílio — eram 361 mil em 2019,  
o que representava 10,9% da população. Número de potiguares empregados com carteira assinada somava 673 mil pessoas no ano passado

Mercado de trabalho formal representava 4,1% da população economicamente ativa no RN

IMUNIZAÇÃO

O governo Jair Bolsonaro 
(sem partido) deu início às tra-
tativas para a compra da vacina 
da Pfizer contra a Covid-19. 
Segundo relatos feitos à CNN, 
o imunizante desenvolvido em 
parceria com a alemã BioNTech 
está no alvo do Palácio do Pla-
nalto, mas a negociação para a 
compra esbarra no transporte e 
no método de armazenamento 
da vacina. Está prevista para 
esta semana uma reunião do 
Ministério da Saúde com re-
presentantes da farmacêutica 
para buscar uma solução para 
o problema.

Segundo especialistas ou-
vidos pela CNN, o imunizante 
da Pfizer precisa ser mantido a 
-75º C. Hoje, os postos de saúde 
no Brasil não dispõem de equi-
pamentos que atinjam a tempe-
ratura. Os freezers das unidades 
brasileiras preservam materiais 
a, no máximo, -20º C. De acordo 
com integrantes do governo, 
técnicos da Saúde aguardam 
um posicionamento da farma-
cêutica a respeito do entrave 
para viabilizar o acordo de com-
pra. Na segunda-feira 9 a Pfizer 
e a alemã BioNTech divulgaram 
os resultados dos testes da fase 
3 da vacina e disseram que a 
análise parcial indica eficácia de 
90%. No Brasil, o estudo da vaci-
na tem sido realizado em 3.100 
voluntários nos estados de São 
Paulo e da Bahia.

Em julho, o presidente 
Donald Trump, dos Estados 
Unidos, fechou um acordo com 
a farmacêutica para comprar 
100 milhões de doses da vacina. 
O imunizante da Pfizer não faz 
parte do programa internacio-
nal Covax, criado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
com o objetivo de acelerar o de-
senvolvimento de imunizantes 
contra a Covid-19. O Brasil faz 
parte da iniciativa.

Em nota, a Pfizer confir-
mou que está em contato com o 
governo brasileiro para discutir 
um possível fornecimento de 
sua potencial vacina, sujeita 
à aprovação regulatória, que 
permitiria vacinar milhões de 
brasileiros. Disse que inclui o 
transporte em uma espécie de 
container (embalagem em for-
mato de caixa) – especialmente 
projetado e com temperatura 
controlada, utilizando gelo seco 
para manter a condição de ar-
mazenamento recomendada, 
que é de -75 ° C (± 15 ° C) por 
até 15 dias. E concluiu que a 
distribuição também será feita 
por meio de um sistema flexível 
que enviará os frascos congela-
dos diretamente aos pontos de 
vacinação.

GOVERNO FEDERAL 
AVANÇA PARA 
COMPRAR VACINA
DA PFIZER

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Advogado, administrador e 
pós-graduado em Direito do 
Consumidor, com passagens 

pelo Procon Municipal e pela che� a 
de Gabinete da Prefeitura de Natal. 
Considerado um dos mais bem pre-
parados vereadores da atual legisla-
tura, Kleber Fernandes (PSDB) tenta, 
neste domingo 15, a reeleição avali-
zado por um trabalho que enche os 
olhos também na Câmara.

Neste primeiro mandato, o verea-
dor apresentou 39 projetos de lei, dos 
quais 24 já estão sancionados e em 
vigor em Natal. Teve, ainda, mais de 
400 requerimentos aprovados.

Kleber – que é líder do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) na Câmara – se 
orgulha de realizar um trabalho bas-
tante próximo das comunidades na-
talenses, sempre procurando ouvir as 
pessoas e os setores da sociedade. 

“Para mim, um representante da 
população que não sai do seu gabinete 

é incapaz de conhecer verdadeira-
mente as necessidades das pessoas, 
os problemas que enfrentam no dia-a-
-dia. É por isso que construir um man-
dato participativo sempre foi nossa 
prioridade”, ressalta o parlamentar.

Entre as principais bandeiras dele, 
estão o esporte, a defesa do consumi-
dor, o estímulo à livre iniciativa e ao 
empreendedorismo e a infraestrutura 
das comunidades. Dentre as leis san-
cionadas, destacam-se a que isenta de 
multa os motoristas que optam por 
não parar o carro em sinais de trânsito 
após às 23h, como forma de garantir 
sua segurança; e a que determina que 
os estacionamentos de Natal precisam 
� xar placas nas quais deixam clara sua 
responsabilidade por danos ou furtos 
aos veículos ali parados.

Também merecem registro a lei 
que obriga a presença de salva vidas 
em clubes e associações que tenham 
piscina e a lei que criou o mês munici-

pal do combate ao superendividamen-
to e resgate de crédito do consumidor. 

Kleber Fernandes também foi o 
relator de 183 projetos de lei na Câ-
mara de Natal, entre eles vários de 
grande relevância para a sociedade 
como, por exemplo, o da Lei Geral 

da Micro e Pequena Empresa, que 
garantiu um ambiente mais favorá-
vel aos pequenos empreendimentos 
na cidade, impactando fortemente 
a geração de ocupação e renda para 
os natalenses e bene� ciando mais de 
70 mil negócios na cidade. A lei conta 

com 14 emendas do vereador, que 
têm como principal objetivo desbu-
rocratizar a formalização e legaliza-
ção do empreendedor.

O enfrentamento à pandemia 
do coronavírus também foi mote 
de matéria legislativa de Kleber Fer-
nandes. É de autoria do vereador a 
lei que dá prioridade às pequenas 
empresas nas contratações de servi-
ços de produtos e serviços realizadas 
pela Prefeitura durante a pandemia 
da Covid-19. O objetivo foi reduzir o 
impacto provocado pela crise decor-
rente do vírus, que afetou de forma 
intensa os micro e pequenos empre-
endedores e suas famílias.

“É para continuar este trabalho, 
de compromisso com uma Natal me-
lhor para todos, que estou em busca 
de mais um mandato. Sei que tenho 
condições de fazer muito mais. E te-
nho fé que o povo vai reconhecer isso 
nas urnas neste domingo”, diz ele.

Kleber Fernandes destaca trabalho em 
defesa da melhoria da qualidade de vida
ELEIÇÕES 2020 | Líder do prefeito na Câmara, vereador contabiliza 24 leis sancionadas e mais de 400 requerimentos aprovados. Ao Agora RN, parlamentar presta contas da
produção legislativa e fala sobre suas principais bandeiras, que são esporte, defesa do consumidor, estímulo à livre iniciativa e ao empreendedorismo e infraestrutura das comunidades

Vereador de Natal Kleber Fernandes (PSDB) presta contas e defende renovação do mandato

LULA:

Em uma live ao lado da 
candidata à Prefeitura do Rio 
pelo PT, Benedita da Silva, nes-
ta quinta-feira 12, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
a� rmou que, se depender dele 
e do PT, “vamos ter uma alian-
ça de toda esquerda” em 2022.

O ex-presidente, no entanto, 
declarou que “as pessoas não 
podem achar que o PT não pode 
ter candidato”.

Lula ainda afirmou que o ce-
nário político das próximas elei-
ções presidenciais “já tem vários 
candidatos” de direita, fazendo 
referência às movimentações de 
nomes como o do governador de 
São Paulo João Doria (PSDB), o 
apresentador Luciano Huck e do 
ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro.

“2022 já tem vários can-
didatos. Mas quem está com 
di� culdade é a direita, que pro-
cura Doria, Moro, Huck. Eu vou 
te garantir que se depender do 
PT e de mim vamos ter uma 
aliança de toda esquerda. Ago-
ra, o que as pessoas não podem 
achar é que o PT não pode ter 
candidato. Mas se tiver gente 
em condição de disputar me-
lhor que o PT não tem proble-
ma nenhu”, enfatizou.

‘SE DEPENDER DO 
PT E DE MIM, VAMOS 
TER UMA ALIANÇA DE 
TODA ESQUERDA’
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

B DE SALES SILVA, inscrita sob o CNPJ nº 29.711.963/0001-85, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Industria de Reciclagem, localizada na Rodovia BR 
304, KM 06, S/N, Zona Rural, Mossoró - RN.

B DE SALES SILVA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, (105.053.11/0001-66), torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a seguinte licença: Licença 
Simplificada para a extração de Areia para a construção civil, na Fazenda São José, em uma área de 50,0 hectares, 
zona rural do município de Lajes\RN. 

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor- Superintendente

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Dois A Engenharia e Tecnologia LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, localizada na Avenida Deodoro da 
Fonseca, nº 479, Petrópolis, Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP) para futura extração mineral 
de Cascalho (Saibro), localizado na Fazenda Lagoinha, Zona Rural do Município de Parazinho-RN. 

Antônio Medeiros de Oliveira
Diretor Técnico

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA

CONDOMÍNIO QUINTAS DA SERRA I, inscrito no CNPJ sob o N.° 11.406.516/0001-57, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Funcionamento do Condomínio, município de Serra de São Bento, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Condomínio Quintas da Serra I

PERFIL | “Em meu aniversário de 40 anos, realizei 40 casamentos sem custo algum. Uma festa com bolo,
DJ, roupa para os noivos, tudo isso com patrocínio de pessoas que trabalham com casamentos”, diz ela

Rosania Amaral tem 44 anos, 
nasceu em Rafael Godeiro, 
é pedagoga e teóloga. Por 11 

anos, realizou mais de 10 mil casa-
mentos em Parnamirim, celebrando 
as uniões, em sua maioria,  gratuita-
mente.

“Acredito na família como condu-
tora da sociedade. Meus pais são pes-
soas humildes. Me deram o exemplo 
do caminho certo com alma sertane-
ja e coração humilde”, relata ela.

Dentre várias histórias contadas 
por Rosania Amaral, veio a  lembran-
ça do primeiro casamento como juí-
za de paz e o presente para 20 casais, 
que incluía roupa, festa e a comida, 

tudo organizado por Rosania, junta-
mente com ajuda de empresários e 
comerciantes locais.

“Como estava nervosa… Tremia 
demais… Acredito mais que os noi-
vos... risos. Mas aconteceu tudo bem 
e até hoje o casal está casado. No meu 
aniversário de 40 anos, organizei uma 
cerimônia para 40 noivos com uma 
festa completa. Foi maravilhoso… 
Acredito no amor, na cumplicidade e 
que podemos, sim, viver felizes para 
sempre”, diz Rosania, emocionada.

Hoje formada na Escola de Dr. 
Celebrantes, organiza casamentos 
em todo o Brasil.

Mas este ano resolveu, com co-

ragem, enfrentar a corrida eleitoral 
em Parnamirim, como candidata a 
vereadora pelo PCdoB. O slogan dela 
é “Nova Política, Novas Ideias”.

“Percebo que devemos lutar por 
quem mais precisa. É inadmissível 
andar por Parnamirim e observar o 
quanto pode mais. Uma cidade rica, 
mas pobre de ideias e de projetos. 
Como ajudar? Com a política inova-
dora, verdadeira e, realmente, dedi-
cada aos que mais precisa. Por isso, 
me coloquei à disposição do povo de 
Parnamirim. Nós mulheres temos 
que ter a coragem de lutar por mais 
oportunidades, mais emprego e ren-
da”, finaliza Rosania Amaral.

Rosania Amaral, candidata a vereadora de Parnamirim este ano pelo PCdoB, fala sobre trajetória como juíza de paz e celebrante

Rosania Amaral, de juíza
de paz a celebrante, unindo
pessoas de Parnamirim

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Vice-Presidente no EXERCICIO da Presidência da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas, 
Propagandistas Vendedores, Representantes de Vendas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares nos 
Estados da PB e RN, Inscrita no CNPJ sob o nº: 18.188.895/0001-03 - NIRE: 24400005832 – OCB-RN: 311/2013, no 
uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados cooperados, que nesta data, para 
efeito de QUÓRUM, somam-se em 25 (vinte e cinco) em pleno gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em 
Assembléia Geral Extraordinária (art. 45 da lei 5.764/71) que, se realizará no seguinte endereço: Av. Prudente de 
Morais, 507 - Sala 1304  - Tirol -Natal -RN -CEP: 59.020-505, no dia 27 de novembro de 2020, em 1ª convocação às 
15:00h, com a presença de 2/3 (dois-terços) dos associados, em 2ª convocação às 16:00h, com a presença de metade 
mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em 3ª e última convocação às 17:00h, 
com a presença mínima de 10 (dez) associados a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 
 Pauta AGE: 

1. Aprovação das Contas do ano fiscal 2019; 
2. Eleição do Conselho Fiscal; 
3. Apresentação de Carta Renuncia de componentes da Diretoria; 
4. Eleição para PREENCHIMENTO de cargos VAGOS na Diretoria, para cumprimento de mandato 

suplementar; 
5. Alterações Estatutárias;  

*Obs.: AGE realizada em endereço diferente de sua SEDE, por motivos de “REFORMAS” na sala da sede. 
Natal-RN, 13 de novembro de 2020.  

Emanoel Antônio de Borba  
Vice-Presidente no exercício da Presidência. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 103/2020 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação 
no dia 25/11/2020 às 08h00min na sede da prefeitura municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AVENTAL, PROTETOR FACIAL, LUVAS, TOUCAS 
E MÁSCARAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL Encontra-se no site do município, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

Uma importante rede de lojas de 
produtos de informática de Na-
tal, que havia dispensado parte 

de seus empregados no começo da 
pandemia, já recontratou quase todos. 

Luiz, um dos reintegrados, está 
feliz da vida. Ele e sua empresa, no en-
tanto, são uma das exceções à regra 
de demissões e falências provocada 
pelo coronavírus desde março. 

Como toda a boa crise, o vírus foi 
gentil para alguns segmentos do co-
mércio e péssimo para outros.

No final dessa conta de somas e sub-
trações, o volume de serviços do Rio Gran-
de do Norte cresceu 6,7% em setembro. 

Não é pouco: representa a quarta 
maior variação  positiva do  Brasil, atrás  
apenas do  Piauí com 11,9%,  Mato  
Grosso do  Sul (9,1%) e  Roraima(8,4%). 

Os dados são da Pesquisa Mensal 
de Serviços (PMS) do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatistica (IBGE) 
divulgados nesta quinta-feira 12. 

Segundo eles, no acumulado de 
janeiro a setembro deste ano, a perda 
no volume de vendas provocado pela 
pandemia somou 5,8% em compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado, enquanto o índice de receita 
nominal teve retração de apenas 0,3%.

“Isso indica que, devido ao cres-

cimento das vendas do comércio, 
principalmente de maio a agosto, a 
receita nominal do varejo está em 
processo de recuperação em relação 
a 2019”, conclui Flávio Queiroz, ana-
lista do escritório local do IBGE. 

No que se refere ao chamado va-
rejo ampliado, o RN obteve um cres-
cimento de 0,5% contra uma média 
nacional de 1,2% no mês de setembro 
na comparação a agosto. 

“Considerando o mesmo mês do 
ano anterior, o volume de vendas no va-
rejo ampliado do Estado cresceu 5,8%, 
variação abaixo da média nacional, que 
foi de 7,4%”, acrescenta o analista. 

Setor de serviços no RN registra alta 
de 6% em setembro, aponta IBGE

REPRODUÇÃO

MERCADO



A Cosern montou uma operação 
especial para reforçar a confia-
bilidade do sistema elétrico po-

tiguar e prevenir eventuais transtornos 
no fornecimento de energia durante a 
realização das eleições 2020 neste final 
de semana.

Durante todo o processo de vota-
ção e apuração (no próximo domingo, 
dia 15, e no dia 29, em caso de 2º turno, 
e Natal) a Concessionária trabalhará 
em regime especial de plantão para 
atender possíveis emergências.

Uma equipe formada por 170 pro-
fissionais está envolvida na operação 
e ficará de sobreaviso para atuar em 
casos de necessidade. A empresa tam-
bém fará acompanhamento das con-
dições meteorológicas previstas para 
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Cosern reforça sistema elétrico 
potiguar para as eleições 2020

PRECAUÇÃO

Todos os anos, milhares de recur-
sos disponíveis através de editais 
culturais não são usados para 

financiamento de atividades culturais 
por falta de projetos no formato exigido 
para submissão das propostas. 

O Ministério da Educação (MEC) 
institui um programa para ampliar a 
oferta de cursos e de profissionais nas 
áreas de energias renováveis e eficiên-
cia energética. A Portaria nº 941/2020 
foi publicada nesta quinta-feira 12 no 
Diário Oficial da União e traz as diretri-
zes do Programa para Desenvolvimen-
to em Energias Renováveis e Eficiência 
Energética na Rede Federal de Educa-

ção Profissional, Científica e Tecnológi-
ca (Programa EnergIF).

Ele abrangerá as áreas de energia 
eólica; energia solar fotovoltaica; efi-
ciência energética na indústria e nas 
edificações; biogás e biometano; bio-
combustíveis; e hidrogênio renovável 
e mobilidade elétrica. Um outro ato da 
Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do MEC deverá tratar so-
bre as modalidades de ensino, os tipos 
de curso e os tipos de oferta.

Entre as diretrizes do programa 
está a ampliação de infraestrutura para 
laboratórios e aquisição de usinas para 
geração de energia renovável e a forma-

ção profissional tecnológica nesse setor 
para ampliar a geração de empregos, 
preferencialmente com mão de obra 
local. O MEC quer ainda estimular, 
avaliar e difundir a implementação 
de iniciativas de eficiência energética, 
para assegurar maior direcionamento 
do gasto público e do uso dos recursos 
naturais. O Programa EnergIF será 
voltado às instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, que é constituída, princi-
palmente, pelos institutos federais de 
educação. Também será permitido a 
parceria com demais instituições de 
ensino, públicas ou privadas.

MEC quer ampliar oferta de cursos 
no segmento de energia renovável
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL |  Programa EnergIF será voltado às instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, que é constituída, principalmente, pelos institutos federais de educação

Ministério da Educação (MEC) institui um programa para ampliar a oferta de cursos e de profissionais nas áreas de energias renováveis

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRÉ FABRICADOS LTDA, CNPJ: 17.505.536/0001-61, torna público recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da 
Licença de Regularização de Operação nº  2020-153164/TEC/LRO-0139, com validade até  01/10/2022, para uma 
Indústria de artefatos de concreto, localizada na Av. BR 304, KM 16,4, Nº 301 C, Distrito Industrial, Macaíba/RN.

Sydia Felix Oliveira
Diretora

AZMAC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL CONVOCAÇÃO
A A MACEDO FIRMINO FILHO ME, CNPJ 21.497.440/0001-76, torna público que recebeu do Instituto 

DeseFicam convocados os senhores acionistas da AZMAC - Administração da Zona de Processamento e 
Exportação de Macaíba S/A. Sociedade de Economia Mista, a se reunir na Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 25 de Novembro de 2020, as 17h00min, de forma virtual, através do link: https://bit.ly/3klareQ, 
para examinar, discutir e deliberar: Sobre a situação da AZMAC - Administradora da Zona de Processamento e 
Exportação de Macaíba S/A, diante da Resolução CZPE nº 16, de 19 de Outubro de 2020 – DOU, 21/10/2020, onde 
INDEFERIU o nosso pedido de reconsideração para PORROGAÇÃO dos prazos para conclusão das obras de 
implantação da infraestrutura de funcionamento da ZPE/Macaíba/RN e abertura de procedimento para declaração 
de caducidade de criação da ZPE/Macaíba/RN. 

Macaíba/RN, 12 de Novembro de 2020.

Cicero Kelmer Cunha Monteiro 
Presidente do Conselho de Administração.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A., CNPJ: 08.248.940/0004-59, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO 
para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizado na Estrada Velha de Grossos, KM 03 – Parque Salina 
Maranhão – Zona Rural – Grossos/RN.

NARCISO SOUTO FILHO
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 27.902.165/0001-
05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 20/10/2026,em favor do empreendimento 
Estação Rádio Base (ERB) RNXRW001, localizado na Rua Projetada, S/N (Ladeira do Voo da Morte), Bairro de 
Campo Limpo, CEP 59.930-000, Coronel João Pessoa/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 
27.902.165/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 20/10/2026,em favor do 
empreendimento Estação Rádio Base (ERB) RNJPX001, localizada na Rua José da Costa Medeiros, SN, 
Centro, CEP 59.213-000, Japi/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 27.902.165/0001-
05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 20/10/2026,em favor do empreendimento 
Estação Rádio Base (ERB) RNLGX002, localizada na Rua Maria Nazaré da Silva, s/n, Alto da Esperança, CEP 
59.227-000, Lagoa D’Anta/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 27.902.165/0001-
05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 21/10/2026,em favor do empreendimento Estação 
Rádio Base (ERB) RNPRY001, localizada na Rua Luiza de Castro, s/n, Centro, Município de Parazinho/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 
27.902.165/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 23/10/2026,em favor do 
empreendimento Estação Rádio Base (ERB) RNPDY001, localizada na Rua José Nestor de Gouveia, n° 93-A, 
Centro, Pedro Avelino/RN..

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 27.902.165/0001-
05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 20/10/2026,em favor do empreendimento 
Estação Rádio Base (ERB) RNRYB001, localizado no Sítio Riacho do Pereiro, s/n, Zona Rural, Município de Ruy 
Barbosa/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

PEDIDO DE  LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 

MAJS SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, CNPJ: 32.486.047/0001-01, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
de Instalação-LI, para instalação de um Cemitério, em uma área de 4,6ha, projetado com 10.962 jazigos com três 
gavetas cada, totalizando 32.886 gavetas, distribuídos em 4 tipos de quadras e área construída de 1.195,37m2, 
localizado na BR 304, Km 31, Av. Dehuel Vieira Diniz, Santa Júlia, Mossoró/RN.

MARCOS ANTONIO DE MELO REGIS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

o domingo de votação e adotará me-
didas preventivas m caso de eventuais 
condições de tempo adversas.

Para facilitar a comunicação com 
o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
a Cosern disponibilizou um contato 
direto com o Centro de Operações 
e Informação (COI) para priorizar o 
acionamento das equipes.

A operação especial da Cosern 

para as Eleições 2020 incluiu também 
a inspeção visual e termográfica de 
linhas de transmissão e subestações 
estratégicas, como as da Ribeira e do 
Centro, em Natal, que atendem ao TRE. 
A concessionária também não fará os 
chamados desligamentos programa-
dos no próximo sábado 14 e domingo 
15 e inspecionou todos os circuitos que 
atendem às centrais de apuração.
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2021

O ensino remoto será 
mantido em 2021 por 57% das 
empresas de educação, segun-
do  pesquisa do Sebrae com 
empresários do ramo da edu-
cação. O levantamento aponta 
qual foi o impacto da Covid-19 
nas escolas infantis, de ensino 
fundamental e médio, técnico, 
superior e até nas escolas de 
cursos livres. Outro dado é que 
95% dos negócios que envol-
vem educação tiveram perda 
de matrícula durante a pan-
demia, sendo que 62% tiveram 
perdas de mais de 30% de 
matrículas. O levantamento 
também foi feito em parceria 
com a Associação Brasileira 
de Franchising (ABF) e a Asso-
ciação Brasileira de Educação 
a Distância (ABED). A enquete 
foi realizada de maneira onli-
ne entre 27 de agosto e 14 de 
setembro, com questionário 
respondido por 328 empresá-
rios do ramo de educação.

ENSINO REMOTO 
SERÁ MANTIDO POR 
57% DAS EMPRESAS 
DE EDUCAÇÃO

ENSINO

A Diretoria de Educação 
a Distância (DEaD) abriu ins-
crições para o Curso de Licen-
ciatura em Música, ofertado 
na modalidade a distância, a 
partir do segundo semestre 
letivo de 2020. Serão ofereci-
das 250 vagas para o curso, 
distribuídas nos polos de 
apoio de Caraúbas, Currais 
Novos, Grossos, Guamaré, 
Luís Gomes, Marcelino Viei-
ra, Martins e São Gonçalo do 
Amarante, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

O Processo Seletivo em 
Educação a Distância (PSEaD) 
distribuirá as vagas através de 
ampla concorrência, além de 
ofertar também vagas para 
Professores da Educação Bá-
sica e vagas para Pessoa com 
Deficiência.

As inscrições se iniciam 
a partir desta quinta-feira, 12 
de novembro, e seguem até 12 
de dezembro, com o resultado 
final da seleção em 18 de de-
zembro. O início do curso está 
previsto para 8 de janeiro de 
2021. As inscrições podem ser 
feitas através do formulário 
disponível em https://dead.
uern.br/selecoes/.

UERN ABRE SELEÇÃO 
PARA CURSO DE 
LICENCIATURA EM 
MÚSICA

FAB

Com 813 vagas, a Aeronáutica 
abre novo processo seletivo 
para o serviço militar volun-

tário de 2021. As vagas temporárias 
de sargento para prestação do ser-
viço militar voluntário terão salário 
inicial de R$ 3.825. As vagas são 
direcionadas para diversas áreas e 
várias localidades do Brasil, para 
participar do processo seletivo é ne-
cessário ter nível médio completo e 
idade máxima de 40 anos até a data 
da incorporação. 

Os candidatos não podem ter 
mais de 72 meses de efetivo serviço 
prestado a qualquer uma das Forças 
Armadas.

As inscrições, que já estão 
abertas, devem ser feitas na Página 
de Convocação dos Temporários 
até às 23h59 do dia 18 de novem-
bro de 2020.

Os aprovados ingressarão no 
Quadro de Sargentos da Reserva de 
2ª Classe Convocados (QSCon) e no 

Corpo de Graduados da Reserva da 
Aeronáutica. 

A seleção das Força Aérea conta 
com vagas em cidades do Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, 

Maranhão, Minas Gerais, Mato Gros-
so do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Roraima, Rondô-
nia, Santa Catarina e São Paulo.

Há oportunidades para profissio-
nais com formação técnica nas áreas 
de administração, cartografia, co-
municações, desenho, eletricidade, 
enfermagem, eletromecânica, eletrô-
nica, informática, laboratório, logís-
tica, mecânica de aeronaves, mete-
orologia, nutrição e dietética, obras, 
produção de áudio e vídeo, processos 
fotográficos, pavimentação, química, 
radiologia e topografia. Já a função 
de motorista requer apenas ensino 
médio.

Gratuitas, as inscrições para o 
concurso Aeronáutica serão recebidas 
somente pela internet, mediante a re-
alização de cadastro no site www.con-
vocacaotemporarios.fab.mil.br. O pra-
zo ficará aberto até 18 de novembro. 
O processo seletivo é organizado pela 
Diretoria de Administração do Pessoal 
(Dirap). Em caso de dúvidas, os partici-
pantes podem obter mais informações 
com a banca por meio do e-mail ouvi-
doria.dirap@fab.mil.br.

Aeronáutica abre processo seletivo 
com 813 vagas para todo o Brasil
OPORTUNIDADE | Aeronáutica abre novo processo seletivo de serviço militar voluntário para vagas temporárias de sargento da reserva de 2ª 
classe. Com salário inicial de R$ 3.825, as vagas serão direcionadas para diversas áreas de especialização e várias localidades do Brasil

As vagas temporárias de sargento para o serviço militar terão salário inicial de R$ 3.825

 O vereador das

Serviços prestados. 
Dever cumprido. 

Não são projetos.  
São leis já aprovadas 
e todas em vigor 

 55 leis

Confira cada uma 
das leis de Ney Lopes Jr
       www.neylopesjr.com.br 
        @neylopesjrvereador

CNPJ - 38.680.748/0001-55
Valor R$ 850,00 - Anúncio 8 de 8
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CEDIDA

NATHALLYA MACEDO

Subgênero do rap, o trap mistura 
batidas eletrônicas com rimas 
para criar um estilo romântico 

e, ao mesmo tempo, agressivo. As 
“lovesongs” (músicas de amor, em 
tradução livre) são entoadas por 
grandes artistas como Travis Scott 
e Post Malone, destaques na cena 
internacional. No contexto local, 
vários grupos e rappers solo estão 
criando trabalhos admiráveis dentro 
do trap – como é o caso de Douglas 
Delrey.  

O artista natalense de 20 anos 
acaba de lançar o clipe da música “Te 
Buscar”, gravado com a participação 

MÚSICA | Natalense de 20 anos, Douglas Delrey acaba de lançar um 
clipe sobre histórias de amor distintas. Ao Agora RN, ele contou que 

pretende deixar o trap para mergulhar na nova MPB em breve 

MÚSICA | Natalense de 20 anos, Douglas Delrey acaba de lançar um 

DO TRAP À 
NOVA MPB 

PARA 2021 Primeiro EP de 
Douglas Delrey vai se chamar 
“Planeta Xodó”

@rosaniaamaral65018 @eusourosania

Estamos na reta final.
Pense na importância
do seu voto que muda
realidades, traz respeito
ao seu esforço diário e,
principalmente, traz
O MELHOR PRO MELHOR PRA SUA
FAMÍLIA. Vote 65018.

das atrizes potiguares Isadora 
Gondim e Fernanda Cunha, além 
do músico Dokin. “Contamos duas 
histórias de amor distintas no vídeo. 
Uma é sobre um casal que discute 
bastante, e que não conseguimos 
entender se os dois se acertam no 
� nal. A outra é sobre um casal que 
também é complicado, mas que é 
apaixonado”, contou Douglas.  Ele 
lançou duas parcerias: “Moça”, com 
� or, e “Lingerie”, com Marinho. 
Esta última atingiu meio milhão de 
visualizações no YouTube. Nos versos, 
declarações sentimentais. “Poesia no 
brilho do olhar/Calmaria como o pôr 
do sol/Perfeição como as ondas do 
mar/Com você eu não me sinto só”.

MUDANÇA  
Apesar de se identi� car com o 

trap e de reconhecer a importância 
do gênero, o artista pretende seguir 
por outro caminho no próximo 
ano. Ele quer apostar na chamada 
“nova MPB”, que pode ser de� nida 
como um resgate da sonoridade 
típica brasileira ao violão, com 
voz suave e temas românticos. O 
movimento é representado princi-
palmente por jovens artistas que 
surgem na internet. 

A “nova MPB” também é 
considerada um gênero híbrido. A 
cantora pernambucana Duda Be-
at, por exemplo, carrega um olhar 
mais brega para as melodias; já o 
duo ANAVITÓRIA abrange uma so-
noridade meio folk, que � erta com 
o sertanejo raiz; e, no rap, artistas 
como Criolo e Emicida brincam 
de levar o samba com frequência 
para as produções.  

É isso que Douglas pretende 

fazer. “Estou no processo de en-
tender melhor minhas referências. 
Escuto bastante as músicas da 
banda Lagum, gosto do estilo do 
cantor Vitor Kley... essas in� uên-
cias são essenciais para acrescen-
tar personalidade ao meu som. 
Acaba se tornando uma mistura 
única. Já tenho quatro faixas com-
postas para o meu primeiro EP, 
que vai se chamar ‘Planeta Xodó’. 
A coletânea deve sair em 2021 e vai 
marcar essa nova fase da minha 
carreira”, a� rmou. 

QR CODE
Acesse e assista ao clipe
da música “Te Buscar”



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

FORÇA POLÍTICA 
Nesta reta � nal de campanha 

eleitoral, Fátima Bezerra pode 
comemorar um fato importante: foi 
enorme a demanda por participação 
dela nas campanhas pelo interior do 
Rio Grande do Norte.  

NA CRISTA 
Houve dias em que a governadora 

gravou por várias horas seguidas, sem 
descanso. Uma pessoa próxima à chefe 
do Executivo potiguar contou que, em 
um determinado momento, ela chegou 
a gravar participação para a campanha 
de 30 candidatos em 24 horas. E os 
pedidos não paravam de chegar.  

POPULARIDADE 
Ou seja, Fátima Bezerra tem 

que melhorar a sua popularidade 
em Natal, mas no interior ela pode 
dizer que está forte, “porque, se ela 
estivesse fraca, ninguém ia querer 
aparecer ao lado dela”, acrescentou 
uma observadora. 

APOIO 
O ator, produtor e militante 

da cultura Rodrigo Bico é uma das 
apostas do grupo liderado pela 
governadora Fátima Bezerra para 
ocupar uma cadeira na Câmara 
Municipal de Natal.  

 DECLARADO 
“Tenho um imenso carinho e 

admiração pelo professor, artista e 
militante cultural Rodrigo Bico, que 
sempre colocou o seu saber a serviço 
da luta em prol da democracia e da 
justiça social”, ela declarou sobre o 
candidato a vereador. 

CONQUISTA 
Falando na governadora, ela 

festejou bastante em suas redes 
sociais, nesta quarta-feira, a assinatura 
de conclusão do curso de formação 
dos novos policiais militares. “Hoje 
não é um dia qualquer, de maneira 
nenhuma”, disse ela, ao falar na 
inclusão de mais de mil concursados 
nos quadros da polícia potiguar. 

SÓ AGORA 
Fátima aproveitou para ressaltar 

que fez o que nenhum outro gestor à 
frente do Estado fez nos últimos 15 
anos, apesar do crescimento absurdo 
da violência no RN. “A cada eleição 
ouvimos os candidatos dizerem o 
tempo todo que a prioridade é a 
segurança. Que prioridade é essa, que 
há 15 anos não se via concurso no Rio 
Grande do Norte?”, a� rmou. 

PASSO IMPORTANTE 
Outro fato importante mostrado 

pela chefe do Executivo durante a 
solenidade de formatura dos novos 
PMs é que o concurso conseguiu 
incluir mais mulheres no efetivo. 
“Agora serão mais 65 mulheres que 
participaram desse curso de formação. 
Os números ainda estão modestos, 
mas é intenção nossa corrigir essas 
distorções”, garantiu.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Deu no O Globo: SP tem 

aumento de internações por 
Covid-19 em hospitais e alta de 
casos suspeitos. Os cientistas 
avaliam possibilidade de 2ª 
onda. O Info Tracker, plataforma 
da USP e Unesp que monitora o 
avanço da pandemia, informa 
que houve salto de 50% nos 
casos suspeitos de coronavírus 
na capital paulista entre agosto 

para descrever quais tipos de 
problemas pode causar”, diz o 
jornal. 

>>Depois da Lava-Jato e da 
demissão de superministro: O 
jornalista Lauro Jardim contou 
nesta quinta que Sérgio Moro 
fechou contrato com empresa 
para cuidar de sua imagem e fazer 
carreira de palestrante para a área 
corporativa. 

e novembro. 
>>Reportagem na Folha de 

S.Paulo revela que, além de ineficaz 
contra a Covid, estudo diz que 
hidroxicloroquina pode causar 
efeito colateral grave. “Pesquisa 
mostra que remédio tem potencial 
de provocar danos ao corpo, mas 
são necessários estudos clínicos 
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RECONHECIMENTO 
Na Assembleia 

Legislativa, parlamentares 
parabenizaram a governadora 
pela formatura dos novos 
soldados. Ontem, Sandro 
Pimentel (PSOL) reconheceu 
o feito: “A contratação veio 
em um momento mais do que 
oportuno, para tentar suprir 
esse grande dé� cit e reforçar 
a segurança do cidadão 
potiguar”. 

PROBLEMA 
Entre as campanhas de 

prefeito pelo interior do RN, há 
uma na região do Potengi que 
poderá � car encrencada. Isso 
caso se con� rmem informação 
e documentos, que já estariam 
nas mãos dos adversários, 
dando conta de recebimento 
irregular do auxílio emergencial.  

SEM MOTIVO 
Neste dia 12 de novembro 

foi celebrado o Dia Nacional 
do Pantanal, mas em 2020 não 
há motivos para comemorar. 
“O bioma teve o pior ano 
da história em focos de 
incêndio. Segundo o Inpe, 
foram registrados 21.752 focos 
somente este ano. Um aumento 
de 131% em relação ao mesmo 
período do ano passado”, 
informou matéria no O Globo.

DESTRUIÇÃO
A reportagem apresenta 

outros dados estarrecedores: 
Até o dia 9 de novembro, 29% 
do bioma Pantanal havia sido 
queimado. “Os incêndios 
destruíram 99% do Parque 
Nacional do Pantanal, mais da 
metade das terras dos índios 
Guatós e quase toda a Serra do 
Amolar”, publicou o jornal. 

EM MEIO À POLITIZAÇÃO 
DA VACINA... 

Sem ter formação em saúde 
ou experiência na área de 
ciência e pesquisa, o tenente-
coronel da reserva Jorge Luiz 
Kormann foi indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
para a diretoria da Anvisa. No 
entanto, de acordo com a Folha 
de S.Paulo, para ocupar o cargo 
ele terá que ser aprovado em 
sabatina no Senado. 

EFEITOS 2ª ONDA 
As bolsas de Nova York 

fecharam em queda ontem 
com o avanço da Covid-19, 
além do impasse � scal nos 
EUA. “Os mercados acionários 
de Nova York abandonaram 
o bom humor recente com a 
perspectiva de uma vacina para 
covid-19 em breve e deram mais 
atenção à nova onda da doença 
nos Estados Unidos”, publicou a 
Isto é Dinheiro.

Governadora Fátima Bezerra vestida a caráter 
para a solenidade de assinatura do tão 
comemorado termo de conclusão do curso de 
formação da PMRN, que adicionará ao efetivo 
policial do Estado mais de 1 mil novos soldados

Na noite de quarta, o candidato a vereador pelo 
PTB Professor Mário Sérgio reuniu amigos para 

agradecer o apoio e o empenho de todos em sua 
campanha. O momento de gratidão foi também de 

muita emoção para todos os que acompanham e 
participam da trajetória do professor que acumula 

40 anos de dedicação à educação

Ministro potiguar Fábio Faria, das 
Comunicações, recebendo o embaixador 
da Í ndia, Suresh Reddy, nesta quinta. 
“Conversamos bastante sobre cooperaç ã o 
bilateral na á rea das comunicaç õ es e economia 
digital”, disse Fábio
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou e nossa fada sensata Vênus continua o rolê no 
signo de Libra, criando uma sensação de bem-estar 
em seu dia. O planeta do amor e do prazer te dá um 
present]ao e encerra sua semana prometendo uma sexta 
agradável.

Eita, Libra! Sexta-feira 13 que fala, né? Todo mundo sabe 
que você detesta treta e que faz tudo o que pode para 
adotar uma postura diplomata e conciliadora, mas hoje 
é bem possível que, apesar de seus esforços, você não 
consiga se sentir em paz consigo mesmo.

Muita calma nessa hora, Touro. Vejo aqui que existe a 
possibilidade de um confl ito de interesses que pode 
atrapalhar o bom andamento de suas iniciativas. 
Por isso, procure evitar entrar em confl ito com seus 
parceiros ou colegas para não causar uma ruptura.

Escorpião, hoje é sexta-feira 13 e isso já diz muita coisa! Tá 
amarrado! Logo no começo da tarde, a Lua sai do amável 
signo de Libra e começa um rolê no seu signo, onde se 
aglomera com o Sol, em um casamento celeste. Esse 
fenômeno astrológico espalha no ar um clima intenso.

Gêmeos, sextar sextou, mas as coisas estão meio 
fracassadas pra você hoje, meu cristalzinho. As 
confi gurações astrológicas mostram vários planetas em 
tensão entre si, e isso muda bastante o clima energético 
do dia.

É uma sexta-feira 13 digna da fama que você quer, 
Sagita? Então toma! Se ontem o dia já estava ruim, 
recheado de aspectos planetários tensos, parece que 
hoje a coisa vai fi car pior. Essa confi guração planetária 
sugere que poderão surgir desavenças e confl itos.

'Estou sentindo solta pelo ar uma energia que quer me 
dominar' - se você leu esse trecho cantando, deve ser bem 
fã de Sandy e Junior! hahah Mas o fato é que eu escolhi 
essa música para abrir sua previsão de hoje para contar 
que a energia que está no ar nesta sexta é poderosa.

Tensões, tensões, tensões! Você não aguenta mais 
tanta tensão e em muitas ocasiões está prestes a jogar 
a toalha, pois vê que suas iniciativas não estão dando os 
resultados que você deseja. Os obstáculos se acumulam 
e não parecem estar diminuindo. 

Sextar sextou, Leão, mas o dia não promete good vibes, 
não. Tudo deve dar errado, conforte o esperado! hahah 
Brincadeira. O fato é que hoje você vai se sentir menos 
disponível e afetuoso do que de costume. Além disso, 
terá difi culdade para relaxar e curtir o dia. 

Eita! Eita! Eita! A sexta-feira 13 não está para amadores, 
meus consagrados! As confi gurações planetárias 
continuam mostrando vários astros em tensão entre si, 
gerando uma energia pesadona que promete incendiar 
o dia com ódio diesel.

Virgem, hoje é sexta-feira 13, mas nem por isso você 
precisa se preocupar. As confi gurações astrológicas de 
hoje até que não são de todo mal, especialmente para 
você, porque tem signo que hoje tá bem lascado! Na 
realidade tudo vai depender de você.

Peixes, ontem você já estava com uma vontadinha de 
caçar treta, né, minha fi lha?! Se você conseguiu resistir, 
é bem provável que de hoje o desastre não passe! É 
que aquela vontade de DR que você sentiu ontem 
pode explodir hoje, fazendo um grande estrago.

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
O SBT ainda não bateu o martelo 

sobre a substituta de “Cúmplices 
de um Resgate”...A reprise de 

“Carinha de Anjo” tem as melhores 
possibilidades, mas, por enquanto 
é só uma ideia. Nada decidido.A 
quinta temporada de “Shark Tank 

Brasil” tem estreia confi rmada para 
dia 20 no canal Sony... Cristiana 
Arcangeli, que deixou o programa, 
investe em mídias digitais e segue 

na rádio Alpha FM.  Regina 
Volpato está bem prestigiada na 
Gazeta...O “Mulheres” está 

estabilizado e segue com resultados 
comerciais muito bons.Neste 

sábado, 12h50, em “Encantadores 
de Pet”, na Band, uma entrevista 
de Jacqueline Sato com Jackson 
Galaxy... Ele é um dos maiores 
especialistas em comportamento 
felino do mundo.O canal Sexy 

Hot disparou uma campanha sobre 
o câncer de próstata...Com o tema 
“É hora de se preocupar com o que 
realmente importa: a sua saúde”, as 
peças são exibidas na TV e redes 

sociais.

SBT tem uma situação preocupante, parado e sem perspectivas

Ainda não é possível dizer 
quando o SBT voltará à vida 
normal. Com certeza, antes de 
fevereiro não será.

Os programas que retornaram 
durante a pandemia, vale lembrar, 
terão novamente suas produções 
interrompidas em dezembro.

O mesmo calendário de outras 
ocasiões, com as férias coletivas 
em janeiro, está mantido, já 
assegurando para o período uma 
nova temporada de reprises.

É uma situação difícil, ainda 
mais se levarmos em conta que, 
praticamente durante todo este 
ano peças importantes da sua 
programação, como Silvio Santos, 
Raul Gil e Carlos Alberto de 
Nóbrega tiveram que se afastar e 
não têm ainda qualquer previsão 
para retomada das gravações.

A impressão, para quem está 
do lado de fora, é de um SBT 
estacionado, contra as principais 
concorrentes em franca atividade 

e já desenvolvendo planos para 
2021.

E uma situação que também 
é muito diferente do passado ou 
até quando José Roberto Maluf 
ocupou a sua vice-presidência. Daí 
em diante...

O que temos, hoje, é um SBT 
acomodado, parado no tempo e 
há muitos anos sem investimentos 
na programação ou em novas 
contratações. Só diminuindo de 
tamanho.

ARQUIVO PESSOAL

PREPARATIVOS
Assim como Beth Goulart, boa 
parte do elenco de “Gênesis” 
ainda está na fase de preparação.
Por aí se entenda, testes de 
maquiagem, fi gurinos, leituras, 
workshop etc.
Só depois, as gravações.

CAMINHO SEM VOLTA
Ainda no ano passado, quando 

o projeto de uni� cação de suas 
empresas, “Uma Só Globo”, 
caminhava a passos largos, já se falava 
internamente que a Globo abraçaria 
cada vez mais novas parcerias, em 
todos os segmentos. Já foi assim com 
a gigante Sony, agora com o Disney+, 
entre outras que serão anunciadas.  

JORNALISMO
Nos últimos anos, a retrospectiva 

do SBT sempre esteve a cargo do 
“Conexão Repórter”, do Roberto 
Cabrini, agora na Record. Desta vez, 
o trabalho, já em execução, está sob 
os cuidados do jornalismo. Irá ao ar 
em 28 de dezembro, às 23h45, com 
apresentação de Marcelo Torres e 
também as presenças de Téo José e 
Benjamin Back na parte esportiva.

ESCONDE-ESCONDE
A partir da próxima semana, 

portanto, com o encerramento das 
gravações, a Globo terá um outro tipo 
de trabalho em relação a “Amor de 
Mãe”. Vai tentar evitar a divulgação 

antecipada dos mistérios da trama de 
Manuela Dias. O problema de sempre.

PONTO 1
Como em todos os outros jogos 

das eliminatórias em nosso País, hoje 
a Globo mostra Brasil e Venezuela, 
depois de “A Força do Querer”, direto 
do Morumbi. Transmissão de Cleber 
Machado, com comentários de Caio, 
Casagrande e Sálvio Spíndola.

PONTO 2
O setor de direitos da Globo, 

área comandada por Pedro Garcia, 
continua buscando um acerto com a 
Mediapro, para a transmissão do jogo 
com o Uruguai, na terça-feira. A CBF 
apenas acompanha a negociação. 

ALTA
Homero Salles, amigo e diretor 

dos programas do Gugu, vítima da 
Covid-19, recebeu alta na quarta-
feira. Foram 24 dias de hospital em 
Portugal, 20 deles na UTI: “de um 
momento para o outro, foi esse 
pesadelo”.  Felizmente o pior já 
passou.  



O governador de São Paulo, João 
Doria, anunciou nesta quin-
ta-feira que a cidade renovou 

contrato com Fórmula 1 para receber 
o GP do Brasil por mais cinco anos. Em 
entrevista coletiva, Doria disse que o 
acordo está assinado e garante, assim, 
a realização da etapa no Autódromo de 
Interlagos no ciclo entre 2021 e 2025. O 
atual contrato de São Paulo com a Fór-
mula 1 termina no � m deste ano.

“Tenho o orgulho de anunciar que 
a Fórmula 1 acaba de renovar a realiza-
ção do GP do Brasil de Fórmula 1 até 
2025. O autódromo de Interlagos foi 
con� rmado como sede do GP do Bra-
sil de Fórmula 1 pelos próximos cinco 
anos. O contrato será assinado pelo 
prefeito Bruno Covas e o Liberty Media 
(grupo dono da Fórmula 1)”, disse o go-
vernador. Além de São Paulo, a Fórmu-
la 1 admitia ter negociações para levar 
a prova ao Rio de Janeiro em um novo 
circuito a ser construído em Deodoro.

O calendário provisório da Fórmu-
la 1 para o ano que vem já traria a pre-
sença de São Paulo, mas com a ressalva 
de a etapa precisar de con� rmação 
contratual. 

Na terça-feira, a categoria divulgou 
a lista de provas para 2021 com exa-
tamente o mesmo cenário: Interlagos 
presente, porém com a necessidade de 
� nalização do acordo.

Agora, nesta quinta, Doria reve-
lou o término da negociação. “É uma 
grande vitória para a cidade de São 

Paulo, para o Estado de São Paulo e 
para o Brasil. Vitória do bom senso, do 
equilíbrio e a vitória determinada por 
um trabalho competente liderado pelo 
Bruno Covas”, disse o governador João 
Doria. 

O projeto do novo autódromo 
do Rio tem o apoio do presidente Jair 
Bolsonaro, que chegou a anunciar ano 
passado que o acordo com a Fórmula 1 
estava quase fechado.

São Paulo tem sido a sede ininter-
rupta da prova desde 1990. O GP deste 
ano só foi cancelado por causa da pan-
demia do novo coronavírus, que aca-
bou por causar uma radical mudança 
no cronograma da temporada. 

Com o acerto anunciado por Do-
ria, a prova em São Paulo será disputa-
da em 14 de novembro do ano que vem 
e será a antepenúltima do calendário.

Por enquanto não há informações 
sobre o valor a ser pago por São Pau-
lo para realizar a corrida. A taxa de 
promoção que costuma a ser cobrada 
pelos donos da Fórmula 1 gira em tor-
no de no mínimo R$ 150 milhões para 
etapas disputadas fora da Europa. 

O Rio chegou a acenar com um 
valor de até R$ 325 milhões entre taxas 
e receitas de ingressos VIP. Porém, o 
projeto de construção ainda não teve 
início porque depende de liberação de 
licenças ambientais.
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A  Seleção Brasileira � nalizou a 
preparação para o duelo desta 
sexta-feira 13 contra a Vene-

zuela, às 21h30 (horário de Brasília), 
no Morumbi, pelas Eliminatórias Sul-
-Americanas da Copa do Mundo do 
Catar 2022.  

Ao longo da semana, Tite não 
fez mistério sobre o time que deverá 
mandar à campo. Na última quarta-
-feira 11, ele separou os jogadores em 
duas equipes. A que treinou sem cole-
te foi a provável formação titular, com 
Alisson no gol, Danilo e Renan Lodi 
nas laterais e Marquinhos e � iago 
Silva na zaga. No meio-campo, alinha-
ram Allan, Douglas Luiz e Everton Ri-
beiro. Já à frente, os escolhidos foram 
Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto 
Firmino.

Em relação à equipe que derrotou 
o Peru em Lima por 4 a 2 na rodada 

anterior das eliminatórias, são qua-
tro novidades. Recuperado de lesão, 

Alisson (que teve de ser cortado na 
convocação passada) ocupou o lugar 

de Weverton. Sem o volante Casemiro 
(positivo para covid-19) e o meia Phi-
lippe Coutinho (contundido), Tite op-
tou por Allan e Everton Ribeiro para 
as vagas. Por � m, no ataque, Gabriel 
Jesus substituiu Neymar. 

O jogador do Paris Saint-Germain 
(França) trata uma lesão na perna es-
querda e pode � car à disposição para 
o jogo seguinte, contra o Uruguai. O 
atacante do Manchester City (Ingla-
terra) treinou atuando pela direita, 
com Richarlison centralizado e Firmi-
no jogando um pouco mais atrás, com 
a liberdade que Neymar costuma ter.

Antes de vencer o Peru, o Brasil 
goleou a Bolívia por 5 a 0 em São Pau-
lo. Com seis pontos, a seleção lidera as 
eliminatórias com a mesma pontua-
ção da Argentina — � cando à frente 
no saldo. Com três gols, Neymar é o 
artilheiro da disputa.

SEXTO JOGADOR CORTADO
O lateral Gabriel Menino é a nova 

baixa na seleção. O jogador de 20 anos 
testou positivo para a covid-19 e foi 
desconvocado nesta quinta-feira 12. 
Os exames dos demais atletas deram 
negativo. Trata-se do sexto jogador 
cortado na lista inicial de Tite.

Além de Menino, Casemiro e o 
zagueiro Éder Militão também foram 
desconvocados por causa do novo co-
ronavírus. Já Coutinho, Rodrigo Caio e 
Fabinho deixaram a seleção por conta 
de lesão. Os zagueiros Felipe e Diego 
Carlos, os volantes Allan e Bruno Gui-
marães e o meia Lucas Paquetá foram 
chamados para suprir as ausências. O 
atacante Pedro foi convocado devido 
à contusão de Neymar.

O treinador ainda não con� rmou 
se vai convocar outro atleta para a 
vaga lateral. 

Tite esboça Seleção Brasileira com 
novidades para jogo contra Venezuela
ELIMINATÓRIAS | Partida desta sexta-feira, no estádio do Morumbi, terá como principais novidades em relação aos últimos treinamentos as presenças do goleiro Ederson e do atacante 
Richarlison posicionado como centroavante em vez de ponta. Seleção teve outra baixa nesta quinta-feira 12, o lateral Gabriel Menino testou positivo para a Covid-19 e foi desconvocado

AUTOMOBILISMO

Com seis pontos, a seleção lidera as eliminatórias com a mesma pontuação da Argentina

GP de São Paulo deste ano só foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus
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Doria anuncia que São Paulo renovou 
contrato com a Fórmula 1 por 5 anosLUUTTARLLLLUUUUTTTTAAAARRRRLUTAR
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