
Eleições 
2020

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANANATAL, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 946 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES

CONTINUIDADE E MUDANÇA
ELEIÇÕES 2020. 1 | Em eleição marcada por inconsistências no 
sistema da Justiça Eleitoral e por demora incomum na apuração, 
Álvaro Dias (PSDB) foi reeleito em 1º turno prefeito de Natal neste 
domingo. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 56,58% 

dos votos válidos, o que equivalente a 194,7 mil votos. Já em 
Mossoró, em vitória histórica, Allyson Bezerra (Solidariedade) 
derrotou a prefeita e ex-governadora Rosalba Ciarlini (PP), que 
tentava conquistar o 5º mandato no Executivo Municipal. Confira 

também nesta edição os eleitos nas maiores cidades do Estado, 
nas principais capitais do País e também conheça os 29 vereadores 
eleitos de Natal. Câmara Municipal terá renovação de quase 50% 
com a entrada de 14 novos vereadores.

56,58% 47,52%

NATAL MOSSORÓ
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ÁLVARO DIAS, DO PSDB, 
É REELEITO PREFEITO DE NATAL EM 1º TURNO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
do PSDB, foi reeleito para o car-
go neste domingo 15. Este será o 

segundo mandato dele à frente da Pre-
feitura de Natal. O médico teve 194.764 
votos, o que corresponde a 56,59% dos 
votos válidos. A vice-prefeita eleita é 
Aíla Cortez, do PDT.

O segundo mais votado foi o sena-
dor Jean Paul Prates (PT), com 49.494 
votos – 14,38% dos votos válidos. Em 
terceiro lugar, � cou delegado Sérgio 
Leocádio (PSL), com 35.181 votos - 
10,22%. 

“Essa vitória é fruto de muita 
dedicação e esforço.  Hoje eu pago 
preço de muito trabalho realizado, 
seno reeleito no 1º turno. Vou honrar 
a con� ança da população e cumprirei 
os quatro anos de mandato, do início 
até o � m, dando continuidade ao que 
trabalho já realizado”, disse o prefeito 
Álvaro Dias, em coletiva de imprensa 
para celebrar a vitória. 

Durante coletiva de imprensa 
realizada após a con� rmação de sua 
vitória, Álvaro informou que vai reco-
mendar o uso da ivermectina em Na-
tal a partir desta segunda-feira 16 para 
evitar uma possível segunda onda de 
Covid-19 na capital potiguar, gerada, 
segundo ele, pelas aglomerações reali-
zadas durante o período eleitoral.

“Nesta segunda, adotaremos me-
didas para indicar e divulgar que to-
dos de Natal devem utilizar e adotar a 
Ivermectina como um medicamento 
preventivo para o coronavírus”. Nós 
editamos um decreto tomando várias 
restrições por causa da pandemia. Esse 
decreto foi criticado por vários parti-
dos políticos, que entraram na justiça. 
O decreto foi derrubado e, por causa 
disso, os casos de Covid-19 aumenta-
ram aqui (em Natal)”, comenta.

Ele acredita que o uso do medi-
camento atua de forma assertiva no 
combate da doença, principalmente 
quando é adotada de forma preventiva. 
A ideia do prefeito é continuar disponi-
bilizando a medicação gratuitamente 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
nos Centros de Enfretamento.

Álvaro Dias comentou, ainda, que 
um novo hospital municipal será cons-
truído na sua próxima gestão. O prédio, 
segundo ele, será erguido no bairro Cida-
de Satélite, na Zona Oeste, para atender 
as demandas vindas das UBSs. O prefei-
to diz que a unidade atenderá todas as 
especialidades e terá mais de 200 leitos.
O prefeito assegurou a drenagem e 
pavimentação no bairro Planalto, na 
Zona Oeste, e da Zona Norte, além do 
enrrocamento na Praia de Ponta Negra, 
da construção do Complexo Turístico 
Modelo da Redinha e a conclusão da 
licitação do transporte público – esta, 
iniciada assim que o cenário sanitário 
melhorar.

PERFIL
Álvaro Costa Dias nasceu em Caicó 

e tem 61 anos. O atual prefeito de Natal 
é casado, médico e � liado ao Partido 
da Social Democracia Brasileira (PS-
DB). Foi eleito vice-prefeito da capital 
potiguar nas eleições de 2016 na cha-
pa liderada por Carlos Eduardo Alves 
(PDT), mas assumiu o cargo de prefeito 
em 6 de abril de 2018, por ocasião da 
renúncia do titular. Além disso, foi vice-
-prefeito de Caicó, deputado estadual 
por cinco legislaturas e deputado fede-
ral pelo estado do Rio Grande do Norte.

Durante a atual campanha, o pre-
feito anunciou uma série de promessas 
para a gestão. Saiba quais são elas:

EDUCAÇÃO
O prefeito de Natal informou no 

plano de governo que está em anda-
mento a construção de 14 unidades de 
ensino, sendo 11 de educação infantil 
e três escolas de ensino fundamental. 
Além disso, ele prometeu garantir a 
oferta de brinquedotecas e bibliotecas 
em 100% das unidades de ensino que 
atendam a educação infantil.

SAÚDE
Álvaro Dias assegurou que, na pró-

xima gestão, vai ampliar o número de 
equipes de saúde nas unidades básicas 
e enalteceu que, hoje, a gestão muni-
cipal já aplica cerca de 27% de suas 

RESULTADO | Atual prefeito
da capital do Rio Grande
do Norte foi reeleito com
56,59% dos votos válidos,
o que representa a escolha
de 194.764 natalenses.
Este será o segundo
mandato dele à frente
da Prefeitura do Natal

61 anos 

194.764

145.270

é a idade do prefeito
reeleito de Natal 

é a votação que deu a
vitória para Álvaro Dias

é a diferença de votos para o 
segundo lugar na disputa em Natal

Essa vitória é fruto de muita 
dedicação e esforço.  Hoje 
eu pago preço de muito 
trabalho realizado, seno 
reeleito no 1º turno. Vou 
honrar a confiança da 
população e cumprirei os 
quatro anos de mandato”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO REELEITO DE NATAL

receitas em saúde, o que é muito acima 
do que o mínimo que a Constituição 
Federal exige dos municípios.

TRANSPORTE PÚBLICO
O prefeito a� rmou que, se fosse 

reeleito para o cargo, dará “total prio-
ridade” à realização de uma licitação 
para o sistema de transporte público 
da cidade. Ele culpou a pandemia do 
novo coronavírus pelo fato de o proces-
so de licitação dos ônibus estar parado 
na Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU). A publicação do edital 
de chamamento das empresas tem 
sido sistematicamente adiada desde o 
início do ano. O candidato à reeleição, 
no entanto, não detalha em seu plano 
de governo estratégias para licitação 
do transporte público de Natal.

ENXUGAMENTO DE GASTOS 
Questionado sobre corte de gastos, 

Álvaro disse que, apesar de esta pro-
posta não constar em seu programa 
de governo, vai promover uma redução 
no número de secretarias municipais 
caso seja reeleito. Atualmente, a gestão 
municipal tem 19 pastas com nome 
de “secretaria”, fora outros órgãos que 
têm status de primeiro escalão, como o 
Instituto de Previdência (NatalPrev), a 
Controladoria e o Procon.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
O prefeito a� rmou em seu plano de 

governo que pretende fortalecer a re-
lação intersetorial entre as políticas de 
assistência social, educação e trabalho 
por meio dos centros públicos de em-
prego, trabalho e renda, ampliando o 
acesso ao mercado de trabalho formal, 
com priorização dos segmentos mais 
vulneráveis. Álvaro pontua que inves-
tirá na política municipal de trabalho 
e renda, objetivando o enfrentamento 
do desemprego e da precarização do 
trabalho por meio de ações articula-
das de quali� cação pro� ssional, inter-
mediação da mão de obra, acesso ao 
microcrédito e incentivo à formação 
aos empreendimentos de economia 
solidária.
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Álvaro Dias anunciou, ao lado da vice Aíla Cortez, que vai recomendar o uso da ivermectina em Natal a partir deste segunda-feira 16 para evitar uma possível segunda onda a Covid-19 na capital

Álvaro Costa Dias nasceu em Caicó e tem 61 anos. O atual prefeito de Natal é casado, médico e filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Foi eleito vice-prefeitonas eleições de 2016 na chapa liderada por Carlos Eduardo Alves
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OS PREFEITOS ELEITOS NAS MAIORES CIDADES DO RN

ASSU

Dr. Gustavo (PL): 49,12%
Ivan Júnior (Rep): 49,11%

TOUROS

Pedro Filho (Pros): 41,33%
Assis do Hospital (PP): 37,18%

CURRAIS NOVOS

Odon Júnior (PT): 47,32%
Zé Lins (MDB): 38,86%

MACAU

Dr. Zé Antônio (DEM): 56,54%
Raimundo da Casa de Saúde (Rep): 30,06%

SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Zé Figueiredo (MDB): 52,98%
Norma Ferreira (PL): 28,97%

MOSSORÓ

Allyson Bezerra (SD): 47,52%
Rosalba Ciarlini (PP): 42,96%

PAU DOS FERROS

Marianna Almeida (PSD): 54,22%
Leonardo Rego (DEM): 44,71%

SANTA CRUZ

Ivanildinho (PSDB): 67,9%
Gean Paraibano (PP): 20,31%

PARNAMIRIM

Taveira (Rep): 49,43%
Professora Nilda (PSL): 39,61%

EXTREMOZ

Jussara Sales (Pros): 30,33%
Eduardo Motta (PSDB): 23,4%

Eleitores dos 167 municípios do Rio Grande do Norte escolheram neste domingo 
15 seus próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em algumas cidades, 
a contagem dos votos foi eletrizante, como em Assu, onde Dr. Gustavo 

(PL) venceu Ivan Jr. (Republicanos) por apenas 5 votos de diferença. Já em outros 
municípios, houve vitória tranquila, como em Ceará-Mirim, onde Júlio César (PSD) 
foi reeleito com 81,4% dos votos válidos.

Em Mossoró, segunda maior cidade do Estado, Allyson Bezerra (Solidariedade) 
derrotou a atual prefeita, Rosalba Ciarlini (Progressistas), que tentava o 5º mandato. 
Com apenas 28 anos de idade, Allyson venceu a representante de uma das famílias 
políticas mais tradicionais do Rio Grande do Norte. Para assumir a prefeitura, 
ele agora renunciará ao mandato de deputado estadual, que será assumido por 
Subtenente Eliabe (Solidariedade).

Outra vitória surpreendente aconteceu em Pau dos Ferros, onde Marianna 
Almeida (PSD) deu � m à hegemonia da família Rego e superou o atual prefeito 
Leonardo (DEM). Também merece destaque a vitória de Nira (PL) em Goianinha, 
que, ao contrário do que mostraram as pesquisas de intenção de votos, derrotou o 
prefeito Berg Lisboa (PSD).

Em Parnamirim, 3ª maior cidade do Rio Grande do Norte, o atual prefeito Taveira 
(Republicanos) foi reeleito para o cargo, derrotando Professora Nilda (PSL). Assim 
como em São Gonçalo do Amarante, onde a população deu mais um mandato a 
Paulinho (Pros), que superou Poti Neto (PSB) nas urnas.

O Agora RN lista abaixo os eleitos nas 22 maiores cidades potiguar, excluindo-se 
apenas Natal (páginas 2 e 3), onde aconteceu vitória de Álvaro Dias (PSDB).
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NOVA CRUZ

Flávio de Berói (MDB): 66,43%
Valeria Arruda (PSD): 32,26%

BARAÚNA 

Divanize Oliveira (PSD): 59,69%
Isoares Martins (PP): 38,62%

APODI

Alan Silveira (MDB): 59,81%
Agnaldo Fernandes (PT): 39,27%

MACAÍBA

Emídio Jr. (PL): 59,54%
Marília Dias (MDB): 26,66%

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Paulinho (Pros): 59,4%
Poti Neto (PSB): 38,71%

AREIA BRANCA

Iraneide Rebouças (PSDB): 49,87%
Toninho (PSB): 49,12%

JOÃO CÂMARA

Manoel Bernardo (DEM): 61,05%
Aize Bezerra (PSB): 36,55%

CEARÁ-MIRIM

Júlio César (PSD): 81,4%
Ronaldo Venâncio (PSDB): 11,03%

NÍSIA FLORESTA 

Daniel Marinho (PSDB): 53,6%
Titico Brito (SD): 42,57%

CANGUARETAMA

Wellinson (PP): 48,82%
Irmã Lila (PSDB): 32,73%

CAICÓ

Dr. Tadeu (PSDB): 42,26%
Batata (MDB): 24,62%

GOIANINHA

Nira (PL): 53,47%
Berg Lisboa (PSD): 40,98%
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Com 99,79% das urnas apura-
das, o País registrou 23,14% de 
abstenções no primeiro turno 

das eleições neste domingo 15, o 
maior índice para pleitos municipais 
dos últimos 20 anos.

Nas eleições anteriores, ocorre-
ram sucessivos aumentos nas taxas 
de pessoas aptas a votar que não 
compareceram às urnas. No pleito 
municipal de 2016, a abstenção foi de 
17,6% no primeiro turno e no ante-
rior, em 2012, a taxa foi de 16,9%.

“Os níveis de abstenções foram 
inferiores a 25%, portanto, em plena 
pandemia, nós tivemos um índice de 
abstenção pouca coisa superior a das 
eleições passadas”, disse em entrevista 
coletiva o presidente do tribunal, Luís 
Roberto Barroso, neste domingo 15.

“Eu gostaria de cumprimentar, de 
coração, o eleitorado brasileiro que 
compareceu em massa apesar das 
circunstâncias.”

Em São Paulo, com 99,67% de 
urnas apuradas, a taxa de abstenções 
é de 29,29%. Em 2016, o índice foi de 
21,8% e, em 2012, 18,5%.

Com 99,99% dos votos contabi-

lizados, a capital do Rio de Janeiro 
registrou 32,79% de abstenções, su-
perior aos 24,3% registrados em 2016.

Florianópolis, que já encerrou a 

apuração, registrou 28,65% de abs-
tenções no primeiro turno das elei-
ções deste ano, mais que o dobro do 
registrado em 2016 (12,2%).

Já Curitiba apresenta índice mais 
elevado que a capital de Santa Catari-
na, com 30,18%. Em 2016, a taxa foi de 
16,4%, número já superior às eleições 

municipais de 2012 (9,1%).
Em Macapá, capital do Amapá, 

que passa por um apagão, as eleições 
para prefeito e vereador foram adia-
das na última quinta-feira 12.

Abstenções crescem e chegam a 
23%, o maior índice em 20 anos
ELEIÇÕES 2020 | Nas eleições anteriores, ocorreram sucessivos aumentos nas taxas de pessoas aptas a votar que não compareceram às urnas. No pleito municipal de 2016, a abstenção
foi de 17,6% no primeiro turno e no anterior, em 2012, a taxa foi de 16,9%. No Rio Grande do Norte, capital Natal registrou abstenção de mais de 28,16%, acima da média nacional

Seção tranquila em escola de Natal simboliza alto índice de abstenção registrado na capital potiguar neste domingo 15 de eleições municipais

ABSTENÇÃO NO RN

Natal
28,16% (157,9 mil eleitores)

Mossoró
17,15% (30,1 mil eleitores)

Parnamirim
23,07% (28,9 mil eleitores)

São Gonçalo do Amarante 
15,27% (10,5 mil eleitores)

RECIFE
JOÃO CAMPOS E MARÍLIA 
ARRAES VÃO 2º TURNO

Os deputados federais João 
Campos (PSB) e Marília Arraes 
(PT) vão ao segundo turno no 
Recife no próximo dia 29.

De acordo com o Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernam-
buco (TRE-PE), após 100% dos 
votos serem apurados na capital 
pernambucana, João teve 29,17% 
dos votos e Marília, 27,95%.

Mendonça Filho (DEM) 
� cou em terceiro lugar, com 
25,11%. Delegada Patrícia (Po-
demos), candidata apoiada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, � cou 
em quarto, com 14,06%. Recife 
teve 4,91% de votos brancos e 
8,94% de votos nulos.

João e Marília são primos de 
2º grau. Ela é � lha de Marcos Ar-
raes de Alencar, que é irmão de 
Ana Arraes de Alencar, ambos 
� lhos do ex-governador Miguel 
Arraes. Ana, por sua vez, é a mãe 
de Eduardo Campos, também 
ex-governador de Pernambuco, 
pai de João Campos.

SÃO PAULO
COVAS E BOULOS
DISPUTAM SEGUNDO TURNO

A disputa pela Prefeitura de 
São Paulo será de� nida em um 
segundo turno entre o prefeito 
Bruno Covas (PSDB) e o candi-
dato Guilherme Boulos. Com 
99,67% dos votos apurados, o 
tucano tem 32,8% e o candidato 
do PSOL, 20,2%.

Em São Paulo, o resultado 
do primeiro turno manteve a 
polarização entre um tucano e 
um candidato de esquerda. 

Mais uma vez, o deputado 
Celso Russomanno, candidato 
do Republicanos, largou como 
líder nas pesquisas de intenção 
de voto, mas perdeu força e ter-
minou a disputa quarta posição, 
com 10,5 dos votos válidos.

Russomanno, que foi apoiado 
pelo presidente Jair Bolsonaro, ficou 
atrás também do candidato do 
PSB, Márcio França, com 13,65%. 
O candidato do PT, Jilmar Tatto, ter-
minou em 5ª lugar, com 8,65%.

O segundo turno acontece 
no dia 29 de novembro.

BELO HORIZONTE
ALEXANDRE KALIL É REELEITO 
COM 63,36% DOS VOTOS

Com 99,76% das seções apu-
radas, o candidato do PSD à pre-
feitura de Belo Horizonte (MG), 
Alexandre Kalil, foi reeleito no 
primeiro turno com 63,36% dos 
votos até o fechamento desta 
edição impressa.

Em segundo lugar, � cou o 
candidato do PRTB, Bruno En-
gler, com 9,95% dos votos.

O candidato do Cidadania, 
João Vitor Xavier, em terceiro lu-
gar, tem 9,22% dos votos válidos. 
Em seguida, estão a candidata 
pelo PSOL, Áurea Carolina, com 
8,33%, e o candidato do Novo, 
Rodrigo Paiva, com 3,64%.

Ao votar, o candidato a� r-
mou que “essa cidade não é 
brincadeira”. “Temos que fazer 
muita coisa. Então, que Deus 
nos ajude”, disse aos jornalistas. 
Em seguida, ele foi para casa, 
onde acompanhou o resultado 
da apuração.

RIO DE JANEIRO
PAES E CRIVELLA TAMBÉM 
VÃO AO SEGUNDO TURNO

Segunda maior capital do 
País, o Rio de Janeiro terá se-
gundo turno entre o ex-prefeito 
Eduardo Paes (DEM) e o atual,  
Marcelo Crivella (Republica-
nos). Mesmo com rejeição de 
mais de 60%, o mandatário 
conseguiu ter 21% dos votos e se 
cacifar para a disputa contra Pa-
es, que venceu o primeiro turno 
com 37%.

Até o fechamento deste 
texto, 95% das urnas cariocas 
haviam sido apuradas.

Crivella se aproveitou da 
fragmentação de votos nos par-
tidos de esquerda.

A Delegada Martha Rocha 
(PDT) está em terceiro, mas a 
petista Benedita da Silva apa-
rece praticamente empatada, 
ambas com 11%.

As militâncias dos dois par-
tidos de esquerda tentaram pre-
gar o chamado voto útil nos últi-
mos dias, o que não funcionou.

SALVADOR
BRUNO REIS CONFIRMA 
FAVORITISMO E VENCE NO 
PRIMEIRO TURNO

O candidato Bruno Reis 
(DEM) con� rmou o seu favo-
ritismo e caminhava para uma 
vitória em primeiro turno em 
Salvador na noite deste do-
mingo 15.

O democrata, apoiado pelo 
prefeito ACM Neto (DEM), ti-
nha 771.616 votos ou 64,19% dos 
votos válidos com 98,98% das 
urnas apuradas– pouco abaixo 
da projeção da última pesquisa 
Ibope de sábado na qual pon-
tuou 66%.

Ele foi seguido por Major 
Denice Santiago (PT), candi-
data do governador Rui Costa 
(PT), que tinha 226.611 votos, 
ou 18,88%. Os porcentuais ain-
da podem sofrer alterações, em 
função do restante das seções a 
serem contabilizadas, mas não 
há possibilidade de modi� cação 
do resultado de vitória para o 
democrata.
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MARCELO HOLLANDA

Coube a Erika e Cleverson rece-
berem e orientarem quem foi votar 
neste domingo na  Faculdade Mau-
rício de Nassau, na Avenida Roberto 
Freire, em Ponta Negra, a mesma que 
recebeu a governadora Fátima Bezer-
ra, que esperou mais de 30 minutos 
na fila para cumprir seu dever cívico.  

Plantados na entrada do saguão 
do prédio desde as 7h da manhã, os 
dois não pararam um minuto sequer 
de dar informações, orientando a 
localização de cada uma das sete se-
ções eleitorais do recinto.

“É tanta gente que já perdi a 
conta”, comentou Erika ao Agora 
RN, sempre consultando um papel 
com a localização a ser indicada. 
Até não precisar mais, pois já me-
morizara todas.

Durante as horas em que ficaram 
ali, ela e o companheiro não precisa-
ram pedir a um eleitor sequer que 
colocasse ou mesmo subisse a más-
cara de proteção. Embora a tempe-
ratura dos eleitores não tenha sido 
medida ali ou qualquer outra zona 
eleitoral de Natal, a preocupação 
com o uso da máscara pelos eleito-
res procurou compensar eventuais 
aglomerações nos corredores  que 
dão acesso às urnas.

Com as pessoas entrando a con-
ta gotas, alguma aglomeração foi 
inevitável do lado de fora, mas, as 
máscaras, estas se mantiveram com 
raríssimas exceções erguidas, como 
a concretização da possibilidade 
possível de conter os perdigotos tro-
cados quando há uma conversação 
animada.

Que o diga a governadora Fátima 

Bezerra, que esperou por meia hora na 
fila e não poupou um dedo de prosa a 
quem se aproximava para conversar.

Essa segurança foi a mesma usa-
da pelo prefeito Álvaro Dias ao votar 
duas horas depois, já no final da ma-
nhã, no Colégio Atheneu, em Petró-
polis, onde a aglomeração em torno 
dele já começou na rua, quando foi 
cercado de jornalistas e eleitores.

“Não se enganem, não se pode 
baixar a guarda”, disse o prefeito, que 
aproveitou para manter viva a chama 
da Ivermectina, o remédio contra 
parasitas que seria uma das defesas 
eficientes contra o coronavírus no or-
ganismo, a despeito da falta de uma 
indicação clara a respeito por parte 
da Organização Mundial da Saúde.

Mas como médico que é Álvaro 

Dias acredita que em tempos nos 
quais ainda se espera por vacinas, 
todo o pequeno cuidado é bem vindo, 
já que não se sabe o tamanho da nova 
onda que se aproxima, a julgar pelo 
que já acontece neste momento na 
Europa e nos Estados Unidos.

Mesmo confortável com os 
prognósticos de vitória no primeiro 
turno que lhe davam no domingo os 
institutos de pesquisa, em nenhum 
momento Álvaro levou seu otimismo 
para o terreno sanitário. E só baixou a 
máscara para tomar uma garrafinha 
de água mineral, pois o calor do meio 
dia era mesmo sufocante para um 
prefeito sem pressa de votar e cerca-
do de gente por todos os lados.

E assim foi nas cinco zonas eleito-
rais da cidade, num dia quente, quan-
do muitos eleitores se enganaram de 
sessão e o aplicativo do e-Título tra-
vou, deixando muitos na mão.

Ao menos o uso da máscara se 
impôs como uma proteção eficiente 
no dia da votação, já que não foi as-
sim nos inúmeros comícios que pre-
cederam o pleito.

Aliás, quem votou encontrou os 
mesários todos paramentados com 
proteções inteiriças de acrílico, mais 
as máscaras por baixo, num exemplo 
de que eleição com responsabilidade 
é possível, mesmo nos dias atuais.

Eleitor atende ao apelo da segurança 
e comparece de máscara para votar
SEGURANÇA | Com as pessoas entrando a conta gotas nas seções de votação, alguma aglomeração foi inevitável do lado de fora, mas com a proteção sempre erguida. Embora a 
temperatura dos eleitores não tenha sido medida ali ou qualquer outra zona eleitoral de Natal, a preocupação com o uso da máscara pelos eleitores procurou compensar aglomerações

De máscara, para se proteger do novo coronavírus, eleitora vota em Natal. Mesários usam face shield e máscaras como medida de prevenção

O presidente Jair Bolsonaro 
minimizou o fracasso dos 
candidatos que apoiou 

nestas eleições municipais e indi-
cou uma vitória em 2022 com um 
“sistema eleitoral aperfeiçoado”. 
Ele afirmou que não se engajou 
completamente nas eleições.

“Minha ajuda a alguns poucos 
candidatos a prefeito resumiu-se 
a 4 lives num total de 3 horas”, es-
creveu na noite deste domingo 15, 
em suas redes sociais.

Candidatos apoiados pelo 
presidente, de uma maneira ge-
ral, não conseguiram se eleger ou 
mesmo alcançar o segundo turno 
nas principais capitais do Brasil.

Na maior cidade do País, São 

Paulo, Celso Russomanno (Repu-
blicanos) estava na quarta colo-
cação no pleito, com 99,98% das 
urnas apuradas.

Os candidatos apoiados pe-
lo presidente também tiveram 
derrotas em Recife (PE), Manaus 
(AM), Fortaleza (CE) e Belo Hori-
zonte (MG).

No Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella (Republicanos) avançou 
ao segundo turno, mas com uma 
votação muito inferior ao primei-
ro colocado Eduardo Paes (DEM).

O presidente relativizou sua 
derrota, usando como exemplo do 
fracasso da campanha de Geraldo 
Alckmin (PSDB) à presidência em 
2018.

“Há quatro anos Geraldo Al-
ckmin elegeu João Doria prefeito 
de São Paulo no primeiro turno”, 
escreveu.

“Dois anos depois, Alckmin 
obteve apenas 4,7% dos votos na 
disputa presidencial”, completou.

Ao contrário do que afirma-
ram alguns analistas, o presidente 
também apontou que a esquerda 
sofreu uma “histórica derrota” o 
que sinalizaria que a “onda con-
servadora chegou em 2018 pra 
ficar”.

“Para 2022 a certeza de que, 
nas urnas, consolidaremos nossa 
democracia um sistema eleitoral 
aperfeiçoado. DEUS, PÁTRIA e 
FAMÍLIA”. Presidente Jair Bolsonaro minimizou fracasso de candidatos apoiados por ele nas eleições 2020

Bolsonaro projeta vitória em 2022 
com um “sistema aperfeiçoado”

ANÁLISE
ISAC NÓBREGA / PR
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Eleições 
2020

OS 29 VEREADORES ELEITOS DE NATAL

NINA SOUZA (PDT)

A candidata foi reeleita com
3.852 votos (1,06%)

KLAUS (SOLIDARIEDADE) 

O candidato foi reeleito
com 2.797 votos (0,77%)

HERBERTH SENA (PL) 

O candidato foi eleito com 6.029 
votos (1,67%)

ANA PAULA (PL)

A candidata foi reeleita
com 3.843 votos (1,06%)

DIVANEIDE BASÍLIO (PT)

A candidata foi reeleita com 
5.966 votos  (1,65%)

CHAGAS CATARINO (PSDB)

O candidato foi reeleito
com 3.801 votos (1,05%)

PAULINHO FREIRE (PDT)

O candidato foi reeleito com 
5.547 votos  (1,53%)

PRETO AQUINO (PSD)

O candidato foi reeleito com 
3.490 votos (0,96%)

KLEBER FERNANDES (PSDB) 

O candidato foi reeleito com 
5.409 votos  (1,50%)

ANTÔNIO PEIXOTO (PTB) 

O candidato foi eleito
com 3.109 votos (0,86%)

HERMES CÂMARA (PTB)

O candidato foi eleito com
2.751 votos (0,76%)

MILKLEI LEITE (PV)

O candidato foi eleito com
2.721 votos (0,75%)

CAMILA ARAÚJO (PSD)

A candidata foi eleita com
2.447 votos  (0,68%)

MARGARETE RÉGIA (PROS)

A candidata foi eleita com 2.291 
votos  (0,63%)

A Câmara Municipal 
de Natal terá 50% de 
renovação a partir de 

2021. Ao todo, 14 vereadores 
conseguiram o primeiro cargo 
eletivo neste domingo 15. A 
atual legislatura manteve 15 
cadeiras. 

O PDT segue como a maior 
bancada da casa, que compõe a 
base aliada do prefeito reeleito 
Álvaro Dias (PSDB). Serão cinco 
cadeiras. No entanto, o partido  
perdeu quatro cadeiras. O PT 
aumentou uma vaga. Saiu das 
atuais duas para três cadeiras. 
O PSDB também terá três 
cadeiras na Câmara Municipal 
em 2020.

A disputa de 2020 foi uma 
das mais concorridas dos 
últimos tempos. Foram 736 
candidatos para as 29 cadeiras 
de vereador. 



9CIDADES|  SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2020 

<A
 H

RE
F=

’H
TT

PS
://B

R.
FR

EE
PI

K.
CO

M
/V

ET
OR

ES
/B

RA
SI

L’>
BR

AS
IL

 V
ET

OR
 C

RI
AD

O 
PO

R 
FR

EE
PI

K 
- B

R.
FR

EE
PI

K.
CO

M
</

A>

FULANO DE TAL
PARTIDO

O surfista potiguar Italo Ferreira, 
de 26 anos, fez história ao se 
tornar o primeiro nordestino a 
conquistar o título do Circuito 
Mundial de Surfe (CT) da 
World Surf League (WSL) em 
dezembro de 2019. Italo venceu 
a final do Pipe Masters, no 
Havaí, contra o paulista Gabriel 
Medina. Agora ele se prepara 
para o bicampeonato além de, 
junto a Medina, ser um dos 

FULANO DE TAL
PARTIDO

O surfista potiguar Italo Ferreira, 
de 26 anos, fez história ao se 
tornar o primeiro nordestino a 
conquistar o título do Circuito 
Mundial de Surfe (CT) da 
World Surf League (WSL) em 
dezembro de 2019. Italo venceu 
a final do Pipe Masters, no 
Havaí, contra o paulista Gabriel 
Medina. Agora ele se prepara 
para o bicampeonato além de, 
junto a Medina, ser um dos 

FULANO DE TAL
PARTIDO

O surfista potiguar Italo Ferreira, 
de 26 anos, fez história ao se 
tornar o primeiro nordestino a 
conquistar o título do Circuito 
Mundial de Surfe (CT) da 
World Surf League (WSL) em 
dezembro de 2019. Italo venceu 
a final do Pipe Masters, no 
Havaí, contra o paulista Gabriel 
Medina. Agora ele se prepara 
para o bicampeonato além de, 
junto a Medina, ser um dos 
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OS 29 VEREADORES ELEITOS DE NATAL

ALDO CLEMENTE(PDT)
 
O candidato foi eleito com
5.181 votos (1,43%)

TÉRCIO TINÔCO (PP)

O candidato foi eleito com
3.101 votos (0,86%)

ROBSON CARVALHO(PDT)

O candidato foi reeleito com 
4.837 votos (1,34%)

RANIERE BARBOSA (AVANTE)

O candidato foi reeleito
com 3.040 votos  (0,84%)

FELIPE ALVES (PDT)

O candidato foi reeleito com 
4.765 votos (1,32%)

ERIKO JÁCOME(MDB)

O candidato foi reeleito
com 3.040 votos (0,84%)

DANIEL VALENÇA (PT) 

O candidato foi eleito com
2.259 votos  (0,62%)

ANDERSON LOPES
(SOLIDARIEDADE)

O candidato foi eleito com 2.225 
votos (0,62%)

NIVALDO BACURAU(PSB)

O candidato foi eleito
com 2.153 votos (0,60%)

AROLDO ALVES (PSDB)

O candidato foi reeleito com 
4.284 votos (1,18%)

BRISA BRACCHI (PT)

A candidata foi eleita com 2.901 
votos (0,80%)

ERIBALDO MEDEIROS (PSB)

O candidato foi eleito com
2.148 votos (0,59%)

BISPO FRANCISCO DE ASSIS 
(REPUBLICANOS) 

O candidato foi reeleito com
4.284 votos (1,16%)

JÚLIA ARRUDA (PC DO B)

A candidata foi reeleita com 
2.817 votos (0,78%)

ROBÉRIO PAULINO (PSOL)

O candidato foi eleito com
1.886 votos  (0,52%)



Eleições 
2020
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MIN. DE JUSTIÇA

Após falhas durante o dia nos 
aplicativos para a justificati-
va eleitoral, o sistema oficial 

de apuração do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) também apresentou 
inconsistências na apresentação dos 
dados da eleição. Em Natal, com a 
abertura dos primeiros números, o 
sistema passou mais de duas horas 
sem qualquer atualização. O resul-
tado final das eleições da capital 
potigaur só foram fechados por volta 
das 22h30. A previsão inicial era ter a 
consolidação por volta das 21h.

Segundo Marcos Maia, diretor de 
tecnologia do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), a demora na apuração 
decorreu de uma mudança no sis-
tema feita pelo TSE. Para as eleições 
de 2020, todo o processamento dos 
votos de todas as cidades brasileiras 
haveria de ser contabilizado pelo 
TSE. “Está havendo um congestiona-
mento das informações. Nós temos 
vários resultados transmitidos, com 
cerca de 50%, mas a totalização está 
com apenas 2%”, disse ele, ao ser in-
quirido às 19h.

Segundo o TSE, os votos foram 
transmitidos normalmente dos es-
tados para os servidores do órgão 
federal. O problema estaria na soma 
desses votos, já nesses servidores. 

“O banco de totalização (…) está so-
mando o conteúdo de forma mais 
lenta que o previsto”, disse nota ante-
rior do TSE.

O ministro da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendonça, disse que 
a demora não foi relaciodada com o 

vazamento de dados de servidores 
públicos do TSE. De acordo com o 
ministro, as análises preliminares 
apontam que o acesso às informa-
ções aconteceu antes de outubro 
deste ano e que os dados obtidos são 
'antigos'.

"Dentro dessa investigação, já 
se sabe que os dados divulgados 
são dados antigos, do ano de 2001, 
então não são dados recentes, e que 
o acesso a esses dados ocorreu em 
data anterior a 23 de outubro deste 
ano. Ainda não temos precisão da 

data. A Polícia Federal está em busca 
do autor do acesso a esses dados, da 
sua identificação e, logicamente, sua 
prisão", explicou Mendonça.

Ainda segundo o ministro, não há 
indícios de que o caso tenha relação 
com o ataque cibernético aos siste-
mas no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) no início do mês. "Não foi apon-
tada nenhum relação [com a invasão 
dos sistemas do STJ] até o momento. 
Nada também que indique qualquer 
quebra da lisura do processo eleito-
ral", completou Mendonça.

O vazamento de dados de funcio-
nários do TSE foi confirmado mais 
cedo pelo presidente da Corte, Luís 
Roberto Barroso. "Houve uma notí-
cia de que teria havido um vazamen-
to com dados dos funcionários do 
TSE. Esse vazamento não é produto 
de um ataque atual, é um ataque an-
tigo. Nós ainda não fomos capazes de 
precisar o quão antigo, se de dez dias 
ou de cinco anos. Mas não houve ata-
que bem-sucedido no dia de hoje", 
disse Barroso em coletiva de impren-
sa durante a tarde. O presidente do 
TSE também informou que houve 
uma tentativa de ataque ao sistema 
que abriga as informações da Justi-
ça Eleitoral, mas que foi totalmente 
neutralizado. 

PROBLEMA EM SERVIDOR DO TSE 
ATRASOU RESULTADOS NO BRASIL
PANDEMIA  | Tribunal Superior Eleitoral explicou que os votos foram transmitidos normalmente dos estados para os servidores do órgão federal. O problema estaria na soma desses votos, já 
nesses servidores, pois o banco de totalização somou o conteúdo de forma mais lenta que o previsto; resultado final em Natal foi publicado duas horas após a previsão da Justiça Eleitoral

Ministro da Justiça, André Mendonça, disse que a demora não foi relaciodada com o vazamento de dados de servidores do TSE

O primeiro dia de eleições muni-
cipais no País registrou a con-
dução de 1.714 eleitores desde 

a meia-noite em todo o País, segundos 
dados da Operação Eleições 2020 do 
Ministério da Justiça e Segurança Pú-
blica. De acordo com o balanço, ao me-
nos seis tentativas de homicídio foram 
feitas contra candidatos. As informa-
ções até o momento foram divulgadas 
às 23h.

Um segundo balanço, divulgado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral com 
dados coletados até às 23h, aponta a 
prisão de ao menos 189 candidatos.

Ao todo foram registrados sete 
tentativas de homicídio contra candi-
datos e sete crimes de lesão corporal 
contra candidatos. O boletim comuni-
ca também que foram contabilizados 

três instâncias de dano à urnas e 12 de 
falsidade ideológica.

As prisões ocorreram em Alagoas, 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio 
de Janeiro, Sergipe e São Paulo. Os nú-
meros divergem do divulgado pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública, 
que informa a prisão ou condução de 
122 candidatos.

Também foram contabilizadas 
pela pasta 332 ocorrências de compra 
de votos e 783 casos de boca de urna. O 
balanço lista ainda como crime eleito-
ral 34 registros de ‘fatos e imputações 
inverídicas ( fake news)’ e 49 ‘indica-
ções de desinformação sobre o pro-
cesso eleitoral’. Até o momento, 1.637 
ocorrências eleitorais foram registra-
das, além de 178 inquéritos policiais e 

721 boletins de ocorrência.
Em relação às apreensões, o ba-

lanço indica que cerca de R$ 566 mil 
foram sequestrados durante a opera-
ção, assim como 54 armas de fogo e 
245 veículos. Ocorrências de ameaça 
(123), lesão corporal (44), porte ilegal 
de arma de fogo (22) e homicídio (8) 
também foram registradas.

As ações de fiscalização estão sen-
do conduzidas por autoridades poli-
ciais estaduais, como a Polícia Militar, 
e federais, como a Polícia Federal e a 
Polícia Rodoviária Federal. A Guarda 
Municipal, Corpo de Bombeiros e De-
fesa Civil também contribuem com 
o balanço, em ações de combate a 
incêndios e perturbações urbanas, co-
mo bloqueio de vias. Ao todo, 329.597 
agentes foram mobilizados. Também foram contabilizadas 332 ocorrências de compra de votos e 783 casos de boca de urna

Eleições registram prisão de quase  
190 candidatos em todo o Brasil

CRIMES
AGÊNCIA BRASIL
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6º OFÍCIO DE NOTAS – 2ª CRI-NATAL/RN 
Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 

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

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN 
Fones: (84) 3211-5995 – 3211-5217 – 3211-2316 

Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato 
do Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no Processo nº 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 760, 
Centro, na cidade de Natal/RN (CEP  59025-003) anexo ao 6º Ofício de Notas, em virtude da Intimação inicial não ter 
atingido os objetivos (comunicação direta com os convocados)  e atendendo ao determinado em Lei (§ 4º do art. 26 da 
Lei nº 9.514/1997) vem por meio deste convocar o Sr. Antônio Miguel Neto e s/m Francisca Antônia Ivanecia do 
Nascimento, Fiduciantes do apartamento nº 104 da Torre II "Residencial Ahead Lagoa Nova" do "Condomínio Lilac", da 
Rua Jornalista Francisco Sinedino, 1140, esquina com a Rua Joaquim Victor de Holanda, no bairro do Lagoa Nova, 
zona urbana/sul desta capital, para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação deste Edital, efetuem os devidos pagamentos das prestações vencidas e as que se vencerem até aquela 
data, juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação 
fiduciária, firmada com o Banco Bradesco S/A., face ao Contrato nº 000627663  de 03.06.2011, nos termos dos atos 
registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula nº 57.910. Alertando que, a não quitação do débito decorrente das 
prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da 
propriedade (imóvel)  ao Agente Fiduciário.  
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EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela OMS em 11 de março de 2020, 
bem como a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional, por meio da Lei n° 
13.979/2020. 
Considerando que a indicação das autoridades médicas e sanitárias é no sentido de isolamento social a fim de diminuir 
o contágio e difusão do vírus.  
Considerando a existência de casos confirmados de COVID-19 nas cidades de Natal/RN e Areia Branca/RN, inclusive 
de empregados da CODERN.  
Considerando, por fim, a determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e dos Municípios de Areia 
Branca/RN e Natal/RN sobre o isolamento social e sobre a limitação de reunião de pessoas.  
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte, na forma do 
Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) e empregados(as) da Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (CODERN), lotados(as) no Porto de Natal e integrantes da Guarda Portuária, para participação de 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na Sede deste Sindicato, no dia 19 de novembro de 2020, 
localizada na Esplanada Silva Jardim, nº 76 – Ribeira – Natal/RN. E no dia 20 de novembro de 2020, na Delegacia do 
Sindicato, na Rua Francisco Ferreira Souto, 217 – Centro – Areia Branca/RN, ambas às 17h30min, em primeira 
convocação. Não havendo quorum mínimo conforme previsto no estatuto dessa Entidade em primeira chamada, fica 
estabelecido segunda e última convocação 30 minutos após a primeira, quando ocorrerá início da assembleia com 
qualquer número de associados presentes, com a seguinte ordem do dia:  
a) Discutir e deliberar sobre proposta de aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho alterando a atual escala de trabalho do 
setor de operações do Porto de Natal e Guarda Portuária (Porto de Natal, Sede e GERTAB). 
Será obrigatório o uso de máscaras, bem como, será fornecido álcool em gel e cumpridos todos os protocolos de saúde 
vigentes no dia da Assembleia. 

Natal/RN, 16 de novembro de 2020. 
Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros 

Diretor Presidente 
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TAVARES DE MELO DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ (MF) nº 15.150.812/0001-90
NIRE 24 3 0000552-1 - JUCERN

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 
03 de Agosto de 2018 (Art. 130, § 1º - Lei nº 6.404/76)

1. Data, Horário e Local da Assembleia: No dia 04 de novembro de 2020, às 09h00 (nove) horas, na sede social da Tavares 
de Melo Desenvolvimentos Imobiliários S/A (“Companhia”), localizada na Sala 603, do Edifício Comercial Miguel Seabra 
Fagundes, localizado na Rua Paulo Barros de Góes, 1.840, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.064-460. 2. Convocação: 
Dispensada, em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. 
3. Presença: Da Acionista Única da Companhia, por meio de seu Conselho de Administração, com poderes suficientes para 
deliberações válidas, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Foi dispensada a presença dos 
membros da auditoria independente. 4. Mesa: Presidente: Romildo Tavares de Melo; Secretário: Eduardo Moreira Tavares 
de Melo. 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberação sobre a redução do capital social e; 5.2. Alteração do caput do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação anterior. 6. Deliberações: A matéria da ordem do dia foi posta em 
discussão e votação, tendo os membros do conselho de administração da Acionista Única - Tavares de Melo Empreendimentos 
S/A, por unanimidade, tomado as seguintes deliberações e resoluções: 6.1. Aprovar, nos termos da proposta da Diretoria, a 
redução do capital social, no valor de R$ 2.500.000,16 (Dois milhões, quinhentos mil reais e dezesseis centavos), por este se 
mostrar excessivo, para sua restituição a acionista, com o cancelamento proporcional das respectivas ações representativas 
do capital social da Companhia reduzido, alterando-se, portanto, o número de ações e o percentual de participação deles 
(acionistas) no capital social da Companhia, conforme Boletim de Cancelamento anexo (Anexo I). Deste modo, o Capital 
Social que era de R$ 11.500.000,16 (Onze milhões, quinhentos mil reais e dezesseis centavos), representado por 11.500.000 
(Onze milhões, quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, passa a ser de 
R$ 9.000.000,00 (Nove milhões de reais), representado por 9.000.000 (Nove milhões) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, totalmente integralizadas. 6.2. Em razão da deliberação anterior, aprovar a alteração da redação do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social subscrito 
da Companhia é R$ 9.000.000,00 (Nove milhões de reais), representado por 9.000.000 (Nove milhões) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas pela Acionista Única. Permanecem inalterados os 
demais dispositivos estatutários, não alterados nesta Assembleia.”. 7. Conselho Fiscal: 7.1. Não houve parecer do 
citado órgão por não ter sido requerida sua instalação na Assembleia competente e; 7.2. Foi deliberado, à unanimidade, o não 
funcionamento do órgão no exercício corrente. 8. Documentos: Todos os documentos referidos nesta ata foram numerados 
e autenticados pela mesa, ficando arquivados na sede da Companhia. 9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e 
Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e lavrada a presente ata, na forma sumária, 
conforme facultado pelo §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada 
por mim Secretário e pelo Presidente. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. A presente 
transcrição é cópia da ata lavrada no livro 02, às fls. 13 e 14. Natal - RN, 04 de Novembro de 2020. Romildo Tavares de Melo 
- Presidente; Eduardo Moreira Tavares de Melo - Secretário. 

SAÚDE | Revolta contra a lei que tornou obrigatória a vacinação contra a varíola, voltou à tona agora, em meio 
à disputa política e à disseminação de notícias falsas em torno da busca por um imunizante contra o novo 
coronavírus. Tanto naquela época, quanto hoje, o STF foi chamado para arbitrar conflitos e decidir os limites

115 ANOS DEPOIS, 
STF VOLTA A 
DEBATER ‘REVOLTA 
DA VACINA’

"A cidade apresenta um aspecto 
tristíssimo, de verdadeira pra-
ça de guerra." Assim noticiou 

o Estadão, a 15 de novembro de 1904, 
a situação no Rio, em meio à onda de 
protestos violentos que marcaram a 
Revolta da Vacina. O motim durou seis 
dias, levou à decretação de estado de 
sítio na então capital federal e resultou 
em 30 mortos, 110 feridos, 945 prisões e 
461 pessoas deportadas.

A revolta, que teve como estopim 
as exaltadas discussões sobre a lei que 
tornou obrigatória a vacinação contra 
a varíola, voltou à tona agora, em meio 
à disputa política e à disseminação de 
notícias falsas em torno da busca por 
um imunizante contra o novo coro-
navírus. Tanto naquela época, quanto 
hoje, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
foi chamado para arbitrar conflitos e 
decidir os limites da atuação do Estado 
em nome da saúde coletiva.

No início de 1905, chegou à Supre-
ma Corte um habeas corpus apresen-
tado em nome de Manoel Furtunato 
de Araujo Costa, que morava na Rua 
D. Eugênia, no bairro do Rio Compri-
do, na região central do Rio. Manoel 
era um português de nascimento que, 
nos tempos do Império, se naturalizou 
brasileiro para ajudar a propaganda 
republicana - "do que deve estar muito 
arrependido", escreveu o seu advogado, 
na petição à mão enviada ao Supremo.

Manoel estava irritado. Recorreu 
ao STF alegando "ameaça de constran-
gimento ilegal" por ter recebido, pela 
segunda vez, a intimação de um inspe-
tor sanitário que queria entrar na casa 
para realizar a desinfecção do mosqui-
to causador da febre amarela - o Aedes 
aegypti. Um prédio vizinho havia sido 
foco da doença, o que levou os inspeto-
res baterem à porta de Manoel. O pedi-
do foi negado pela 2.ª Vara do Distrito 
Federal, mas Manoel insistiu na causa e 
recorreu ao Supremo.

E o tribunal acabou ficando ao lado 
do morador do Rio Comprido, decidin-
do proibir a entrada de agentes sanitá-
rios na casa do português naturalizado 
brasileiro sem o seu consentimento. 
Prevaleceu entre os ministros do STF o 
entendimento de que a entrada forçada 
em casa de cidadãos deveria ter sido 
tratada por lei aprovada pelo Congres-
so, e não em regulamento editado pelo 

governo.

CONTEXTO
Na avaliação do professor de direi-

to constitucional da FGV-SP Roberto 
Dias, o pano de fundo do caso atual e 
do registro de 1905 é o mesmo: a ques-
tão da saúde e o limite da atuação do 
Estado frente às liberdades dos indiví-
duos. "Mas estamos falando de direitos 
diferentes. Em 1905, a discussão girava 
em torno da inviolabilidade do domicí-
lio e, agora, se trata da autonomia das 
pessoas em não se submeterem a uma 
determinada prática médica", avalia.

Nos tempos de Manoel, o Rio pas-
sava por grandes transformações, por 
meio da demolição de casas populares, 
o que levou moradores a serem remo-
vidos à força de cortiços. O sanitarista 
Oswaldo Cruz (1872-1917), então com 
30 anos, recebeu do prefeito Pereira 
Passos a incumbência de acabar com 
a peste bubônica, a febre amarela e a 
varíola. Em 1903, ele assumiu a Direto-
ria-Geral de Saúde Pública, que estava 
subordinada ao Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores - o Ministério da 
Saúde só seria criado em 1953, por Ge-
túlio Vargas. Oswaldo Cruz apresentou 
um plano para erradicar a febre amare-
la em um prazo de três anos. Passaram 
a se tornar frequentes na capital cenas 
de "mata-mosquitos" entrando nas 
casas, muitas vezes acompanhados de 
autoridades policiais.

Um sujeito chamado Maximiano 
Paradas tentou impedir a entrada dos 
sanitaristas em sua casa, apontando 

receios com os efeitos dos produtos 
químicos lançados sobre a sua mu-
lher, grávida. Também havia relatos de 
moradores que se sentiam "asfixiados" 
com o cheiro de enxofre lançado nas 
residências. "Havia boatos de desinfor-
mação, resistência de parte das pessoas 
a essas medidas, insufladas por agentes 
da oposição, como o deputado Barbosa 
Lima e o senador Lauro Sodré, ambos 
militares que adotaram o discurso da 
liberdade individual. O tecido social 
rompeu, houve revolta, quebra-que-
bra", destaca João Malaia Santos, pro-
fessor de História da Federal de Santa 
Maria (UFSM).

Após a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarar oficialmente a 
pandemia, em março deste ano, Santos 
desenvolveu um projeto de pesquisa 
com seus alunos traçando paralelos en-
tre os efeitos provocados pela covid-19 
e a gripe espanhola, que devastou o Rio 
em 1918. O estudo foi ampliado e incor-
porou também o período da Revolta 
da Vacina, diante do inflamado debate 
sobre o uso obrigatório da máscara em 
locais públicos para conter a prolifera-
ção do novo coronavírus.

O Senado negocia a votação de 
um projeto de lei para estabelecer 
regras de vacinação contra a co-
vid-19 no Brasil. O texto pode voltar 
ao plenário na próxima semana e o 
Ministério da Saúde deu aval para a 
discussão no Legislativo. Senado-
res querem pautar a medida para 
votação na próxima semana. A de-
cisão, porém, cabe ao presidente da 
Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
que deve realizar uma reunião de 
líderes partidários para decidir a 
agenda de votações. Se aprovado, 
o texto ainda dependerá da Câ-
mara e de sanção presidencial. O 
projeto, apresentado pelo senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 
determina que a vacinação priorize 
grupos mais vulneráveis à covid-19, 
conforme parâmetros científicos.

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Vacina contra a Covid-19 é alvo de críticas

PROJETO PODERÁ 
DEFINIR QUEM VAI 
RECEBER VACINA 
PRIMEIRO
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AA Terra & Terra Imóveis e 
Urbanismo é uma empresa 
que atua há 22 anos na admi-

nistração e vendas de loteamentos 
e residenciais com a gestão de Bo-
anerges Figueiredo Júnior.

Com 10 colaboradores e mais 
de 30 corretores trabalhando diaria-
mente, a empresa é acompanhada 
pelo gestor de perto, desde a estraté-
gia de marketing até o atendimento e 
a efetivação do negócio.

Ao longo do tempo, já são mais de 
461 loteamentos/desmembramentos 
próprios e de terceiros, além de con-
domínio residencial com mais de 15 
mil clientes.

RESIDENCIAL THISALIAH
O Thisaliah é um empreendimen-

to que iniciou sua vistoria em 2008, 
com 5 módulos construídos, possuin-
do 15 torres com 4 andares cada é 
um total de 480 unidades, com o seu 
quinto módulo a ser inaugurado em 
janeiro de 2021.

O Residencial Thisaliah oferece 
mais de 30 itens de lazer: Piscina In-
fantil; Piscina Adulto; Raia na piscina; 
Deck seco; Espaço gourmet; Churras-
queira; Quadra poliesportiva; Pista de 
caminhada; Bicicletário; Espaço baby; 
Parque infantil; Espirebol; Salão de 
festas adulto; Futevôlei; Vôlei de praia; 
Beach soccer; Salão de festas infantil; 
Brinquedoteca; Espaço zen; Praças; 
Playground; Salão de festas teen; Sala 
de internet; Sala de vídeo; Futebol 

Society; Academia; Salão de jogos, e; 
Redarios.

O quinto módulo que está em fa-
se final é financiado pela Caixa, com 
61,51m2 (todas as unidades), com 2 
quartos, sendo 1 suíte.

FACILIDADES
A força do mercado imobiliário 

deve-se a maior oferta de unidade 
com preços baixos, além da facilidade 
na hora da compra. A Terra & Terra 

MERCADO | Terra & Terra Imóveis e Urbanismo é uma empresa que atua há 22 anos na administração 
e vendas de loteamentos e residenciais com gestão de Boanerges Figueiredo Júnior. Empresa apresenta
Thisaliah é um empreendimento que iniciou sua vistoria em 2008, com 5 módulos construídos

TERRA & TERRA 
IMÓVEIS E 
URBANISMO 
CHEGA AO RN

Imóveis e Urbanismo ao longo dos 
seus mais de 22 anos tem se desta-
cado quanto a sua forma ousada de 
facilidade nas prestações, tendo o me-
tro quadrado em área litorânea com o 
preço mais acessível do Brasil, o que 
contribui para que toda e qualquer 
pessoa realizar o sonho de construir 
uma casa própria.

A empresa também tem financia-
mento próprio, com juros menores 
que os do mercado e parcelamento 
em até 160 meses sem consulta a SPC 
ou SERASA.

AUMENTO DE VENDAS 
EM TEMPO DE PANDEMIA

A Terra & Terra, nesse tempo de 
pandemia, superou a crise e cresceu 
de forma significativa com 35% de 
aumento de vendas graças a confian-
ça, o produto e a redução na taxa de 
juros fazem com o metro quadrado 
em lotes mais barato na área litorânea 
do país.

Boanegres Figueiredo comemora 
os resultados obtidos, sobretudo no 
ano de 2020 onde foi um período de 
maior desafio e conquistas com mais 
de 2000 lotes e um VGV (valor geral de 
vendas) de mais de 50 milhões.

Após esse período crítico em que 
enfrentamos com a pandemia, a em-
presa já demonstra expectativa de-
mais crescimento nos negócios.

DIFERENCIAL
Um diferencial na Terra & Terra 

Imóveis e Urbanismo é quanto a estra-
tégia de marketing e vendas, além do 
incentivo e capacitação aos corretores 
para que possam estar aptos e acom-
panharem o mercado imobiliário, 
como divulgar as redes sociais para se 
aproximar do cliente e as premiações 
tanto para o cliente como para os cor-
retores tem sido um dos meios para 
incentivar o aumento de vendas.

A Terra & Terra é uma das empre-
sas mais conhecidas no Nordeste Bra-
sileiro e tem investido cada vez mais 
numa maneira de se aproximar com 
o cliente com interação, agilidade e 
praticidade. A ideia é estabelecer uma 

comunicação horizontal, sem
barreiras que permite uma maior 

integração no acompanhamento ful 
time de resultados.

Um outro diferencial é a entrega 
do contrato no ato da compra munido 
dos boletos para que o comprador já 
saia com toda a documentação de-
vida e, o acompanhamento segue de 
forma online e presencial para qual-
quer dúvida do cliente. A empresa é 
a primeira no estado a disponibilizar 
essa ferramenta ao cliente. A tecnolo-
gia sempre foi aliada, mas agora ela é 
parte essencial do negócio.

CAPACITAÇÃO E INCENTIVO 
AOS CORRETORES

Constantemente os corretores 
passam por treinamentos sobre as 
práticas de vendas presencial e online 
afim de capacitar e mostrar estraté-
gias de vendas aproximando-os cada 
vez mais do cliente. Além disso, como 
forma de estimular, a Terra & Terra 
Imóveis e Urbanismo propõe metas 
aos corretores com premiações das 
mais diversas

como um relógio e um carro 0 km.
A Terra & Terra tem investido 

cada vez mais e apostado no cresci-
mento no número de vendas de lotea-
mentos e residenciais. Neste contexto, 
a empresa sempre busca está por den-
tro das tendências e novidades do se-
tor e busca estratégias que prometem 
continuar revolucionando o negócio.

REPRODUÇÃO

Terra & Terra Imóveis e Urbanismo, ao longo dos 
seus mais de 22 anos, tem se destacado quanto
a sua forma ousada de facilidade nas prestações

LOCALIZAÇÃO
RESIDENCIAL THISALIAH
Avenida Engenheiro João Hélio. Planalto. 
Natal/RN.
CONTATOS
(84) 3213-0000 / (84) 99680 1692 WhatApp
Endereço eletrônico
Site www.terraeterra.com.br
Redes Sociais
Instagram @terraeterraimoveis
Facebook @terraeterraimoveis
Likendin @terraeterraimoveiseurbanismo

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Boanerges Figueiredo Júnior é o gestor da Terra & Terra Imóveis e Urbanismo
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FREEPIK.COM

1º PASSEIO 
CICLÍSTICO 
HISTÓRICO 
DE NATAL  

 LAZER | Passeio de bike acontecerá ao lado da Caminhada Histórica
da cidade, que chega à 9ª edição. Inscrições serão abertas em breve 

A Caminhada Histórica de 
Natal já se tornou um evento 
anual importante para a 

capital potiguar. Este ano, ela chega 
à 9ª edição com uma novidade: o 
1º Passeio Ciclístico Histórico da 
cidade. Unindo cultura, lazer, esporte 
e turismo, o projeto está marcado 
para o dia 12 de dezembro, às 8h, para 
encerrar o ano com uma atividade 
lúdica e saudável. 

A ideia é promover um espaço 
de estímulo ao uso da bicicleta como 
modal de deslocamento urbano 

e de acesso à cidade, assim como 
equipamento de lazer, de caráter 
popular e que pode minimizar os 
problemas cotidianos que causados 
pela conjuntura socioeconômica 
atual. “2020 foi um ano difícil para 
todos, e sabemos como a atividade 
física é positiva para ajudar em 
aspectos emocionais e psicológicos 
também. Essa foi uma das nossas 
motivações ao inserir o passeio 
ciclístico na programação da 
Caminhada Histórica deste ano e 
incentivar essa prática”, explicou o 

idealizador Jarbas Filho. 
A largada será do mesmo ponto 

da Caminhada, que é a Praça André 
Albuquerque. O passeio é gratuito 
e inclui água e acompanhamento 
para primeiros socorros. Os 
interessados devem aguardar a 
abertura das inscrições – que será 
divulgada em breve no Agora RN – e 
levar a própria bicicleta. O evento é 
realizado pela Viva Entretenimento 
e a Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer, com o patrocínio da Unimed 
Natal. 

O Projeto Cultural Ribeira 
Boêmia promove, no dia 21 de 
novembro, a segunda edição 

do Samba Solidário. A live do Ribeira, 
que foi um sucesso em audiência, 
arrecadação e crítica no mês de 
julho, volta à cena com o mesmo 
propósito: arrecadar donativos para os 
profissionais da música que estão sem 
renda fixa devido à pandemia do novo 
coronavírus, além, é claro, de promover 
o trabalho da roda de samba.

Assim como a primeira edição, esta 
será produzida pelo Ribeira Boêmia 
e transmitida em alta definição pelo 
canal do grupo no YouTube, seguindo 

todos os protocolos de segurança 
e higiene recomendados pelas 
autoridades sanitárias. Desta vez, a live 
contará com o show de encerramento 
do grupo Batuque Beats, que terá 
Sueldo Soares e Junior Santos como 
participações especiais. A roda de 
samba também trará convidados que 
já confirmaram presença: Analuh 
Soares, Dani Cruz, Liz Rosa e Danilo 
Matos (Família Além do Normal).

Os espectadores poderão doar 
alimentos não perecíveis, materiais 
de higiene e limpeza, produtos de 
biossegurança  eequipamentos 
de proteção individual. Doações 

em dinheiro serão convertidas em 
donativos para atendimento às 
necessidades básicas dos beneficiários. 
Tudo feito via QR Code disponibilizado 
na tela. Mais de 400 famílias foram 
beneficiadas com as 6,5 toneladas de 
donativos arrecadados na primeira 
live do Ribeira Boêmia. Ao todo, 40 
empresas apoiaram a iniciativa. E 
algumas renovaram a parceria para 
a segunda edição: Plano B; InterTV; 
Sebrae RN; Interjato Soluções; The 
Brotherhoodie; Drone Valk; Mesa Brasil 
Sesc RN; Agência Comunicato; 98FM; 
104FM; Queiroz Atacado; Tanlux e Le 
Wash.

Segunda live solidária do Ribeira 
Boêmia é no dia 21 de novembro

MÚSICA  



por Simone Silva, interina - simonesilvarn1@gmail.com

DEU RUIM 
As eleições municipais 

deste ano foram marcadas 
por falhas no atendimento 
digital oferecido pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 
Quem estava despreocupado 
com a justi� cativa de voto 
porque iria utilizar o e-título 
para fazê-lo viveu um 
pesadelo neste domingo. 

BUGADO 
O aplicativo do TSE, 

que deveria mostrar título 
de eleitor, seção eleitoral, 
zona e facilitar a justi� cativa 
da ausência nas urnas, 
simplesmente não funcionou 
para muita gente. O 
problema acabou atingindo 
também o portal do TRE-RN. 

LENTIDÃO 
Para completar, no 

FIM do dia, já durante 
a apuração, o TSE não 
conseguia atualizar os 
números em diversos 
estados. Para se ter ideia, 
enquanto o TRE-RN havia 
mandado 70% dos resultados 
para o TSE, o tribunal só 
mostrava uma totalização 
dos resultados em 2,49%. 

 TESTANDO 
Lembrando que esta 

eleição foi a primeira em que 
a totalização dos números 
foi feita exclusivamente pelo 
tribunal. 

JUSTIFICATIVA 
Por volta das 20h, o TSE 

divulgou nota garantindo 
que não foi a tentativa de 
invasão hacker que causou a 
lentidão no processamento 
de dados pelo tribunal e nem 
o mal funcionamento do 
e-título durante todo o dia. 
Resta saber o que foi. 

ATAQUE 
Segundo o presidente 

da Corte Eleitoral, ministro 
Luis Roberto Barroso, “não 
houve ataque bem-sucedido”. 
Ele ainda a� rmou que a 
tentativa de invasão “foi 
totalmente neutralizada, sem 
afetar eleição”. Além disso, 
o tribunal ressaltou que as 
urnas eletrônicas � caram 
fora de risco por não estarem 
conectadas à internet.  

SEM VERDE E AMARELO 
Um detalhe observado na 

primeira eleição após a que 
elegeu o atual presidente, 
Jair Bolsonaro: não se viu 
nos colégios eleitorais da 
capital potiguar bandeiras do 
Brasil ou a camisa da seleção 
brasileira de futebol, tão 
presente em 2018. 

ABRE ALAS 
A advogada Marianna 

Almeida (PSD) foi eleita a 
primeira mulher prefeita de Pau 
dos Ferros, município pOlo do 
Alto Oeste Potiguar, após uma 
campanha que surpreendeu 
e acabou derrotando o atual e 
tradicional prefeito Leonardo 
Rêgo (DEM), � lho do deputado 
estadual Getúlio Rêgo.  

ROSALBISMO EM BAIXA  
Em Mossoró, a divisão de 

votos criada com a separação 
política de Rosalba e Cláudia 
Regina juntou com a vontade dos 
eleitores da cidade de mudar a 
cara da Prefeitura (rosalbismo em 
baixa) elegendo o jovem deputado 
estadual Allyson Bezerra. 

VOTO DE CONFIANÇA 
Esse cenário em Mossoró 

seguiu caminho inverso de boa 
parte das importantes cidades 
brasileiras, que neste pleito 
preferiram eleger (ou reeleger) o 
candidato tradicional, seguindo 
o chamado voto de con� ança, 
a se arriscarem com um 
‘desconhecido’. 

REFLEXO DAS ELEIÇÕES 
“Eu acho que agora 

(Bolsonaro) representa o 
tamanho do núcleo dele que 
era muito menor que os 46% de 
intenção de voto que ele teve, 
ele está voltando ao tamanho 
normal e a in� uência é menor, 
especialmente nas capitais 
onde a cobrança é muito 
maior do que nos municípios 
do interior”. Quem disse foi o 
presidente da Câmara Federal 
Rodrigo Maia. 

CONSEQUÊNCIAS 
A forma como se comportou 

ao longo de toda a pandemia do 
coronavírus até aqui pode ter 
sido uma das razões pelas quais 
o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) teve tão pouco sucesso 
nas eleições municipais deste 
domingo, segundo especialistas 
ouvidos na live do UOL sobre as 
eleições. 

EFEITO 
Para os comentaristas, o 

negacionismo em relação à crise 
sanitária prejudicou Bolsonaro 
porque, em eleições municipais, 
as pessoas percebem mais 
diretamente o efeito dos discursos 
políticos na vida prática delas.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>>Prefeito candidato à 

reeleição em SP – e agora no 2º 
turno com Guilherme Boulos -, 
Bruno Covas disse ontem que 
Bolsonaro só fez o candidato dele 
afundar na capital paulista. Covas, 
aliás, analisou que o cenário de 
segundo turno é o de ponderação 
contra radicalismo. 

>>>Após votação de ontem, 

CNN destacou neste domingo que 
o vice-presidente Hamilton Mourão 
já definiu uma estratégia para se 
aproximar de Kamala Harris, a 
vice-presidente eleita dos EUA. “O 
primeiro contato será por uma 
cordialidade. A intenção é dar 
congratulações a Harris pela vitória 
ao lado de Joe Biden na disputa pela 
Casa Branca”, diz a emissora. 

Rodrigo Maia falou em projeto de 
diálogo para 2022 com Luciano 
Huck. Segundo o Estadão, ele disse 
que seu partido, o Democratas 
(DEM), está se preparando para 
liderar um projeto de centro-direita 
para as próximas eleições.  

>>>Mudando de assunto: a 
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O deputado federal Walter Alves teve 
uma companhia especial no último dia 
de campanha eleitoral, neste sábado: a 
herdeira Maria Fernanda

Pronta para a guerra. Foi como a deputada federal 
Natália Bonavides saiu para votar nas eleições 
municipais deste domingo

O presidente do TRE-RN, desembargador Gilson Barbosa, chegando 
no seu local de votação, na UNP da Salgado Filho, seção 475, 
acompanhado da juíza da 3ª zona eleitoral, Hadja Rayanne Alencar

SANDRO MENEZES
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Band não vai mexer em mais 
nada na sua programação até 
o fi nal do ano...Mas estudos 

estão sendo feitos para o começo 
do próximo, fevereiro ou março, 
especialmente na faixa da noite.
Tom Cavalcante e Tirulipa 

estreiam “Faz Teu Nome”, nesta 
terça, 22h, no Multishow...
São 10 episódios, com 

espaço para 10 comediantes 
do Ceará se apresentarem 
para todo o Brasil...O 

título do programa tem a ver 
com isso.A propósito do 

Multishow, um novo projeto 
está sendo pensado para a 

cantora Ludmilla.“Verdades 
Secretas 2” continua com a 

sua produção projetada para o 
ano que vem...Autor Walcyr 
Carrasco e a diretora Amora 

Mautner continuam trabalhando 
para isso...Mas trabalhando 
em completo silêncio. Nada 
é adiantado por enquanto...
Especialmente na parte que 
toca a montagem de  elenco.

Sucesso de “A Fazenda” leva Ratinho a estudar mudanças em programa
“A Fazenda 12”, se de um lado é um 

sucesso que nem a Record esperava, por outro 
continua causando problemas na concorrência, 
especialmente em produtos na mesma faixa de 
confronto.

Todos apresentaram quedas de audiência.
Ratinho, do SBT, por exemplo, entre eles.
Antes dono do segundo lugar absoluto em todo 

o seu horário de exibição, agora tem observado 
quedas bem signi� cativas, tanto em pontos 
importantes como São Paulo e Rio de Janeiro, mas 
em praticamente todo o PNT.

“A Fazenda” tem responsabilidade nisso? Claro 
que tem, mas no fundo só apressou o que, dia mais 
dia menos, viria acontecer, em todo e qualquer 
programa na zona de conforto.  

Mudanças e atualizações sempre são 
necessárias e é o que passa a ser pensado, não como 
contra-ataque à situação de agora, mas para a volta 
das férias no começo do ano.

O mais do mesmo, durante muito tempo, dá 
nisso. A renovação do formato e dos próprios tem 
que ser uma preocupação permanente. Sendo 
diário, então, a necessidade é ainda maior.

GRAVANDO
“Gênesis” será o terceiro trabalho 
de Carolina Oliveira na Record, 
agora como Kira, uma das fi lhas de 
Adão e Eva. Antes, fez “Apocalipse” 
e “Jezabel”, além de várias 
produções na Globo.Carolina que 
não esconde um sentimento especial 
pelo nosso cinema. Já tem 5 fi lmes 
no currículo. 

 

NO ALVO
“Casa da Eni”, uma série sobre 

Eni Cesarino, dona de uma casa 
de prostituição no passado, escrita 
por Walther Negrão e que a Globo 
aprovou, mas não produziu, está na 
mira do streaming.

A JPO, do José Paulo Vallone, está 
conduzindo o assunto.

MERCADO
Nota do Tela Viva informou 

mudanças na Floresta, joint venture 
da Sony.

Elisabetta Zenatti, a sua número 
um, é agora Diretora Geral de Criação 
e Adriana Silva, a Dida, Diretora Geral 
de Operações.

PANORAMA
É interessante veri� car como as 

produtoras, como Floresta, Formata, 
Conspiração, entre tantas outras, estão 
cada vez mais dentro das emissoras.

Tornaram-se indispensáveis. 
Uma mudança de cenários que vai se 
acentuar nos próximos tempos.

PARECE QUE NÃO SEI
Pensa em um projeto “encantado”, 

travado! É o reality de futebol “Uma 

Vida, Um Sonho”, da produtora LCA 
Entertainments, previsto para estrear 
no SBT em 2021.

Quando se imaginava que a 
produção já estaria a todo vapor, 
para entrar no ar em janeiro, chega a 
informação que tudo continua parado.

INDEFINIÇÃO
Toda essa incerteza com “Uma 

Vida um Sonho” começa a mexer com 
os 22 garotos selecionados e suas 
famílias.

Muitos cobram diariamente 
uma posição dos organizadores 
do programa e nada. Também � ca 
complicado saber se Luigi Baricelli e 
Aline Riscado irão embarcar mesmo 
nessa. Parece que já estão desistindo. 
Detalhe: o SBT não tem nada com isso.  

CAMINHO NOVO
“Melhor Agora”, da Mariana 

Godoy, na Band, ao vivo nesta 
segunda, terá eleições, vacinas e 
Amapá como principais assuntos.

Virou outro programa. Presenças 
de Luiz Henrique Mandetta, Jean 
Gorynstein e da jornalista Millena 
Machado, que feste o teste, entre 
outros.

HORÓSCOPO

Sem paciência pra quem tá começando. Áries, 
normalmente, paciência não é uma de suas virtudes. 
Com a energia intensa que toma conta do astral no dia 
de hoje, esse defeitinho de fábrica tende a fi car ainda 
mais acentuado.

Depois de um domingo de energias intensas e 
perturbadoras, a segunda-feira começa com outro clima, 
beeeem mais sussa! Muito disso graças à Lua, que sai de 
Escorpião e começa um rolê no signo de Sagitário. Essa 
mudança pode ser bastante benéfi ca.

Já foi! A poderosa Lua Cheia de Escorpião causou 
estragos nos últimos dias, mas parece que as nuvens 
pesadas passaram o Sol voltou a brilhar! Se aproveitou 
esse período tenso para refl etit sobre as razões de sua 
instabilidade emocional.

Se você recarregou sua carga energética ontem, com a 
Lua Nova de Escorpião, começará a segunda-feira com 
um impulso muito forte. Direcione essa vibe poderosa 
parasuas metas pessoais em qualquer área de sua vida.
Otimismo em relação aos seus novos objetivos.

Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tomara, né, 
Gêmeos! Os últimos dias foram tensos, mas hoje a Lua 
dá tchauzinho para Escorpião e começa um rolê em 
Sagitário, mudando o clima energético deste dia e dos 
próximos dois, principalmente.

Sagita, trago previsões que são pra glorifi car de pé! 
Hoje a Lua começa um rolê toda serelepe em seu signo. 
Essa mudança vai produzir uma melhora no humor, 
provocando uma sensação de otimismo capaz de 
afastar aquelas vibes perturbadoras que tiraram sua paz.

Após um fi nal de semana de energias intensas e com 
a cabeça ainda repleta de novos planos pessoais, você 
poderá começar a semana com a corda toda. É que 
apesar de a Lua já ter encerrado sua passagem por 
Escorpição, a energia deste signo ainda está no ar.

Caprica, parece que o jogo virou, hein? Essa segunda-feira 
começa com um astral beeeem diferente daquele que 
perturbou os dias anteriores e hoje você sentirá essa nova 
energia desde cedinho. Amém que fala? A Lua, que já está 
de rolê no signo de Sagitário, forma um aspecto positivo.

Nossa fada sensata também faz um match perfeito sem 
defeitos com Marte, que está em Áries. Como resultado, 
você se sentirá disponível e poderá estabelecer boas 
parcerias no ambiente profi ssional ou ainda colocar um 
ponto fi nal num assunto que se arrastava.

Segundou com S, de sussa na montanha russa! hahah 
Pois é, meu cristalzinho, novembro não está para 
amadores. Especialmente os últimos dias. Mas parece 
que hoje o jogo vai virar! A Lua segue o baile por 
Sagitário, o signo fogoso regido pelo benéfi co Júpiter.

Virgem, trago notícias que são pra glorifi car de pé! 
A semana começará com um astral completamente 
diferente daquele que perturbou seu fi nal de semana 
e hoje você sentirá essa nova energia desde cedinho. 
Energia perfeita sem defeitos.

Com a Lua reinando em Sagitário, o astral desta segunda-
feira será bem delicinha! Amém que fala? Sua mente 
estará cheia de otimismo em relação aos seus novos 
objetivos. Ao longo do dia você poderá usufruir de um 
impulso mental criador de novas ideias.

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)

 RECORD TV
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DISPUTA
Para os Jogos Olímpicos,
surfe disponibilizou 20 vagas
de cada gênero, com limite
de dois atletas por país

DIVULGAÇÃO

ESPORTE | Surfista de Baía Formosa é atualmente único potiguar que já está classificado para os Jogos 
que seriam este ano e foram adiados para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus

HELLINY FRANÇA

O surfista potiguar Italo Ferreira, 
de 26 anos, fez história ao se tor-
nar o primeiro nordestino a con-

quistar o título do Circuito Mundial de 
Surfe (CT) da World Surf League (WSL) 
em dezembro de 2019. Italo venceu a 
final do Pipe Masters, no Havaí, contra 
o paulista Gabriel Medina. Agora ele 
se prepara para o bicampeonato além 
de, junto a Medina, ser um dos repre-
sentantes do Brasil nas Olímpiadas de 
Tóquio. 

O surfista de Baía Formosa é atual-
mente único potiguar que já está clas-
sificado para os Jogos que seriam este 
ano e foram adiados para 2021 devido 
à pandemia do novo coronavírus. Italo 
falou com o Agora RN sobre como está 
a sua preparação para as Olimpíadas 
durante a pandemia.

Muitos atletas de alto rendimento 
sofreram com as mudanças impostas 
pela pandemia, a quarentena dificultou 
a rotina de treinamentos e os forçou a 
procurem adaptações. Italo, no entan-
to, não teve dificuldades para lidar com 
essas alterações, conseguindo manter 
o rendimento que tinha antes da qua-
rentena. 

“Estava em um ritmo intenso e ti-
nha me preparado para treinos fora do 

Brasil, mas consegui manter os treinos 
e fiz algumas adaptações que estão fun-
cionando bem”, disse o surfista.

O potiguar que mantêm residência 
no lugar onde nasceu, Baía Formosa, 
continuou pegando suas ondas nor-
malmente, já que a praia no litoral Sul 
do Rio Grande do Norte não passou por 
interdição. Em setembro, Italo foi con-
vidado pela WSL para a Euro Cup of 
Surfing que acontece em duas etapas, 
uma em Portugal e outra na França e 
pôde ajustar os treinamentos pensan-
do também nessa competição. 

“Eu consegui montar uma acade-
mia em casa e tenho conseguido treinar 
mais a parte de musculatura, isso tem 

me ajudado no fortalecimento. Além 
disso, aqui em Baía Formosa a praia 
não chegou a ser fechada, então pude 
continuar pegando ondas. Claro que 
as ondas aqui são menores e não tem 
tanta força como as ondas de Portugal, 
mas deu para manter o treino em dia”, 
disse o potiguar.

De volta as competições após um 
tempo parado devido à pandemia, Ita-
lo conquistou o título de campeão da 
Euro Cup of Surfing, o potiguar ficou 
em primeiro lugar no ranking das duas 
etapas do WSL Countdown na Europa 
e adicionando mais um troféu a sua co-
leção. Também em Portugal, o atleta se 
aventurou nas famosas ondas gigantes 
da cidade de Nazaré, entrou no mar 
acompanhado pelos surfistas Alemão 
de Maresias, Lucas Chumbo e Caio Vaz, 
o momento foi compartilhado por Italo 
nas redes sociais. 

“O que mudou recentemente foi 
poder viajar e pegar ondas fora do país, 
fui pra Portugal surfar ondas grandes e 
foi incrível”, contou Italo.

Mês que vem Italo já tem outro 
compromisso, a Liga Mundial de Surfe 
planejou a retomada do circuito para 
dezembro deste ano, com final previsto 
em setembro de 2021. Em meio a com-
petição, haverá a Olimpíada de Tóquio 
que também teve a data modificada.

“UMA COMPETIÇÃO 
DIFERENTE DE 
TUDO QUE JÁ VIVI”, DIZ 
ÍTALO FERREIRA

Em março deste ano, o Comitê 
Olímpico Internacional (COI) adiou a 
Olimpíada de Tóquio, que estava pro-
gramada para o dia 24 de julho de 2020 
para 23 de julho de 2021. O adiamento 
afetou a rotina e alterou os planos de 
muitos atletas, para Italo a frustação 
com a mudança de data é o de menos 
diante do cenário causando pela co-
vid-19 no mundo.

“Acho que todo atleta que vive do 
esporte e se programa para participar 
das competições, acabou se frustrando, 
mas nenhuma frustração nesse sentido 
se iguala ao que o vírus causou na socie-
dade... muitas pessoas foram afetadas 
com a covid, o mundo todo,  e agora é 
reorganizar as coisas e torcer pra que 
tudo se ajeite”, relatou.

O atleta, no entanto, mantém a em-
polgação para esse momento histórico, 
além de ser a estreia dele na Olímpia-

da, é a estreia do surfe nos Jogos. Após 
décadas de tentativas a modalidade 
finalmente entrou na competição e em 
um momento que os brasileiros estão 
no top do ranking mundial. “Estou com 
as melhores expectativas possíveis. Vai 
ser uma competição diferente de tudo 
que já vivi, até pela diferença nas regras 
e tudo mais... e estou treinando e focado 
para trazer essa vitória para o Brasil”, 
conta. 

Para os Jogos Olímpicos, o surfe 
disponibilizou 20 vagas de cada gênero, 
com limite de dois atletas por país. De 
acordo com as regras de classificação, 
os 10 primeiros colocados no ranking 
mundial de 2019 se garantiriam na 
Olimpíada. No caso do Brasil, Ítalo Fer-
reira e Gabriel Medina estavam no top 
10 do mundo e garantiram presença 
em Tóquio. Na categoria feminina estão 
Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima.

ÍTALO FERREIRA
SURFISTA

“Montei uma academia em 
casa e tenho conseguido 
treinar mais a parte de 
musculatura, isso tem me 
ajudado no fortalecimento”


