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RN TEM MÉDIA 
DE 1 PESSOA 
DESAPARECIDA 
A CADA 2 DIAS
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SUMIÇO.  9 | Os recentes casos 
de desaparecimentos (como o de 
Andreza Alves do Nascimento Marinho, 
de 16 anos, que desapareceu no 
último dia 21 no município de Tibau do 
Sul, no litoral Sul potiguar) levantaram 
alerta para uma triste estatística: em 
média, uma pessoa desaparece no
Rio Grande do Norte a cada 2 dias. 
Os dados são da Coordenadoria de 

Informações Estatísticas e Análise 
Criminal (Coine), órgão vinculado à 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa Social (Sesed), e 
correspondem ao período entre 1º de 
janeiro e 25 de novembro deste ano.  
O levantamento obtido pelo Agora 
RN mostra que 199 pessoas 
desapareceram em 2020 até o 
momento.

RN tem 5º mês seguido 
de saldo positivo na 
abertura de empregos

Deputado do RN defende 
volta de público aos 
estádios de futebol

TRABALHO. 11 | Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados mostra 
que o Rio Grande do Norte encerrou 
outubro com 13.840 admissões e 9.077 
desligamentos, saldo positivo de 4,7 mil

ESPORTE. 4 | Em pronunciamento na 
Assembleia Legislativa, o parlamentar 
estadual destacou que o futebol é uma 
“válvula de escape emocional” e que 
gera emprego e renda para milhares

AGÊNCIA BRASIL

JOÃO GILBERTO / ALRN

Disputa pela presidência 
da Femurn já conta
com três candidatos

Emídio Jr. diz que vai 
priorizar segurança e 
pretende instalar Guarda

ELEIÇÃO. 4 | Entidade é comandada 
por Naldinho, prefeito de São Paulo do 
Potengi, que deverá disputar próxima 
eleição com Luciano Santos (Lagoa 
Nova) e Babá (São Tomé)

PROJETOS. 2 | Prefeito eleito de 
Macaíba, na Grande Natal, revelou que 
se reuniu na semana passada com 
o comandante-geral da PM para dar 
início ao planejamento de ações

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

VENDAS. 8 | Tradicional dia de promoções acontece hoje em todo
o País. Comércio da capital potiguar conseguiu repor estoques 

e pretende colocar descontos reais entre 20% a 50%; eletrodomésticos 
e produtos eletrônicos estão prioridade dos consumidores
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O prefeito eleito de Macaíba, 
Emídio Júnior (PL), afirmou 
nesta quinta-feira 26 que a 

segurança pública será a prioridade 
em seu mandato, que começará em 
2021. A declaração dada em entrevis-
ta à rádio FM 91.1 reforçou a pauta 
defendida por ele enquanto vereador 
na Câmara Municipal.

“Isso será prioridade na nossa 
gestão. Como vereador, eu bati muito 
nessa tecla da segurança. Eu mesmo 
já fui vítima da insegurança, assim 
como outros moradores de Macaíba. 
Eles andam assustados, ficam em ca-
sa assustados. O que tiver no alcance 
da prefeitura para melhorar a segu-
rança pública, vamos fazer”, garantiu.

Emídio revelou que se reuniu na 
semana passada com o comandante-
-geral da Polícia Militar do Rio Gran-
de do Norte, coronel Alarico Azevedo, 
para traçar estratégias de enfrenta-
mento à violência no município. Uma 
nova reunião foi agendada para a 
próxima semana. “Essa articulação é 
necessária para alinharmos estraté-
gias com as policias”, disse.

O prefeito eleito adiantou que 
tem estudado a possibilidade de im-
plantar uma Guarda Municipal em 
Macaíba, mas esclarece que a pro-
posta ainda não foi definida.

Entre outras ações, ele prevê 
mudar secretarias. A hoje intitulada 
Secretaria de Trânsito deverá ter o 
nome alterado e passará a responder 
principalmente por Segurança.

“Vamos investir em videomoni-
toramento eficiente, pois o que existe 
atualmente não ajuda no resultado. 
Vamos melhorar a segurança. Não 
vamos resolver, pois é um problema 
geral, não só de Macaíba, mas do 
Estado e do Brasil, mas vamos fazer 
nosso melhor para melhorar”, pon-
tuou o prefeito eleito.

ELEIÇÕES
Emídio, que teve 59,54% dos vo-

tos válidos, foi o candidato mais vota-
do para o cargo de prefeito da história 
do município. Além disso, ele conse-
guiu a maior diferença já registrada 
entre o primeiro e segundo lugar em 
um pleito de Macaíba: 12.630 votos.

Com Netinho França como 
candidato a vice-prefeito, o novato 
desbancou Marília Dias (MDB), que 
tinha apoio do atual prefeito, Fernan-
do Cunha. Ela terminou a disputa em 
segundo lugar, com 26,66% dos votos.

A vitória de Emídio, aliás, foi pro-
jetada por pesquisa do Instituto Exa-
tus encomendada pelo jornal Agora 
RN e publicada em 29 de outubro. O 
levantamento mostrava a diferença 
de quase 30 pontos entre os dois. Nas 
urnas, a diferença foi de quase 33, 
dentro da margem de erro.

“O sentimento de mudança era 
iminente. A união com Netinho foi 
essencial para essa grande vitória. Es-
se resultado se deve aos dois jovens, 
Emídio e Netinho, que caíram nas 
graças do povo e têm um histórico 

muito positivo de trabalho e ação. A 
população deu a resposta nas urnas”, 
destacou Emídio Júnior.

COMEMORAÇÃO
O prefeito eleito de Macaíba reve-

lou que ia fazer uma festa com carre-
ata em comemoração ao resultado, 
mas que, em virtude do aumento de 
casos de Covid-19 em meio à pande-
mia, optou por suspender o evento – 
tradicionalmente realizado na cidade 
quando um prefeito é eleito.  

“Chegamos a anunciar data, ho-
rário e local, mas observamos os ca-
sos aumentando no município e não 
poderíamos ser irresponsáveis reali-
zando um evento como esse em meio 

à proliferação da doença”, refletiu.
Ele classificou a atitude como 

“ponto positivo” e disse que vai desen-
volver medidas que minimizem em 
Macaíba os impactos da crise sanitá-
ria. As ações envolvem medidas como 
o aumento de testagens e a divulgação 
de informações sobre a importância 
do uso de máscara, álcool em gel e de 
manter o distanciamento social.

“São ações simples, mas que atu-
almente não são realizadas. Em janei-
ro de 2021, começarei a fazer. O bom 
senso tem que prevalecer. O prefeito 
tem que ter essa postura, pois ele é 
referência na cidade”, declarou.

CONCURSO

Emídio assegurou a realização do 
concurso com 631 vagas, cujo edital 
já foi publicado. As provas estão pre-
vistas para os dias 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro de 2021.

Contudo, ele alertou que algu-
mas mudanças podem acontecer, 
especialmente no cronograma. Tal 
cenário, porém, só poderá ser defi-
nido após análise técnica da equipe 
de transição, que será anunciada, se-
gundo Emídio, nesta sexta-feira 27. O 
nome do advogado Felipe Cortez já é 
confirmado.

“Não posso dizer se terá mu-
danças, pois ainda não foi feita a 
transição. Quem vai falar é a equipe 
técnica, responsável por realizar uma 
auditoria para, entre outras coisas, 
revistar contratos”, justificou.

Emídio confidenciou que não es-
pera encontrar resistência por parte 
da atual gestão no processo de tran-
sição, pois “as bandeiras foram arria-
das no domingo pós-eleição”.

GRANDE NATAL
Emídio comentou que o diálogo 

entre os prefeitos da Grande Natal 
é “muito distante”. Esse será, de 
acordo com fala do prefeito eleito, 
um dos pontos de aprimoramento 
a partir de janeiro, já que “os pro-
blemas entre as cidades vizinhas 
são os mesmos”. “Precisamos falar 
na mesma língua para encontrar 
soluções que funcionem para to-
dos”, concluiu.

Emídio diz que vai priorizar segurança 
e pretende instalar Guarda Municipal
PROJETOS | Prefeito eleito de Macaíba, na Grande Natal, revelou que se reuniu na semana passada com o comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, coronel Alarico 
Azevedo, para traçar estratégias de enfrentamento à violência no município. Em entrevista, ele anunciou, ainda, medidas para brecar o avanço da Covid-19 e garantiu realizar concurso

Prefeito eleito de Macaíba, Emídio Júnior (PL), falou sobre prioridades da gestão em entrevista

Com o objetivo de garantir uma 
maior segurança e proteção as 
pessoas que utilizam o serviço de 

transporte público por ônibus em Natal, 
a Câmara Municipal aprovou na sessão 
ordinária desta quinta-feira 26 um proje-
to de lei que obriga as empresas do trans-
porte coletivo a divulgarem um aviso de 
assalto nos veículos. A medida agora vai 
à sanção do prefeito Álvaro Dias.

Segundo o autor da matéria, ve-
reador Fúlvio Saulo (Solidariedade), a 

proposta é implantar botões de pânico, 
que automaticamente emitiriam avi-
sos com frases no letreiros digitais.

“Com o aumento do índice de 
violência que a nossa sociedade vem 
enfrentando, as empresas de ônibus 
podem alertar aqueles que estão fora 
para que possam avisar à polícia que 
está ocorrendo assalto naquele veículo. 
Um espécie de botão de pânico com 
uma frase que fica por conta das em-
presas”, explicou Fúlvio. Vereador Fúlvio Saulo (Solidariedade)

Câmara aprova projeto que obriga 
empresas a colocar botão de pânico

ÔNIBUS

VERÔNICA MACEDO / CMN A Comissão de Finanças e Fisca-
lização da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou, em 
reunião nesta quinta-feira 26, uma 
alteração na Lei Estadual Nº 6967, de 
1996. A proposta foi uma iniciativa do 
Governo do Estado.

O objetivo é conceder o benefício 
de isenção do Imposto de Proprieda-
de de Veículos Automotores (IPVA) 
na aquisição de automóveis por pes-
soas com deficiência física, visual, 
mental severa ou profunda, ou com 

transtorno de espectro autista.
O relator da matéria, deputado 

Getúlio Rêgo (DEM), destacou que a 
iniciativa do Executivo vem “a suprir 
uma lacuna identificada na legisla-
ção”. O democrata deu parecer fa-
vorável a matéria e foi seguido pelos 
demais membros por unanimidade.

Agora, a matéria segue para aná-
lise em outras comissões. Depois, 
será apreciada em plenário. Se apro-
vada, vai à sanção da governadora 
Fátima Bezerra.

Projeto isenta pessoas com 
deficiência de pagar IPVA

EM DISCUSSÃO NA AL
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NOVAS ELEIÇÕES I
Guamaré deverá ter novas eleições. 

Isso porque o Tribunal Regional Eleitoral 
julgou nesta quinta-feira 26 o recurso 
que discutia o registro de candidatura do 
candidato a prefeito de Guamaré Hélio 
de Mundinho (MDB), que foi o mais 
votado na eleição do último dia 15. 

NOVAS ELEIÇÕES II
No julgamento, o TRE manteve a 

sentença da juíza de primeira instância que 
indeferiu o registro de candidatura de Hélio, 
por compreender que se configuraria o 4º  
mandato do mesmo grupo familiar.

VAZAMENTO I
Informações pessoais de pacientes 

com diagnósticos suspeitos ou confir-
mados de Covid-19 ficaram disponíveis 
na internet por quase um mês depois 
que senhas do Ministério da Saúde 
foram publicadas em uma plataforma 
aberta, segundo o jornal “O Estado de S. 
Paulo” em uma reportagem publicada 
nesta quinta-feira.

ALEXVIANA
VAZAMENTO II

As senhas permitiam acesso a dados 
como CPF, endereço, telefone e doenças 
pré-existentes de pelo menos 16 milhões de 
pessoas em todo o país, segundo o jornal.

MINHA PRIMEIRA EMPRESA
Na costumeira live nas redes sociais 

realizada sempre às quintas-feiras, o 
presidente Jair Bolsonaro disse que seu 
governo pretende criar o programa 
“Minha Primeira Empresa”, para incen-
tivar o empreendedorismo no Brasil. 
Desta forma, disse o presidente, “quem 
reclama vai ter a chance de montar sua 
empresa”.

LAVA JATO
Conhecido pela postura lavajatista, 

o presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux, afirmou nesta 
quinta-feira (26/11) que a Corte não 
permitirá desconstrução da Lava Jato. 
As declarações foram dadas na abertura 
do 14º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

REPIQUES E 2ª ONDA I
O ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, afirmou nesta quinta-feira que 
os casos e mortes por Covid-19 vem 
apresentando “repiques” em algumas 

regiões do país e pediu que isso não seja 
confundido com nova “onda”.

REPIQUES E 2ª ONDA II
O ministro considera que há quatro 

“ondas” relacionadas à pandemia, que 
podem ocorrer de forma simultânea. 
São elas: a contaminação e as mortes 
pelo novo coronavírus, outras doenças 
negligenciadas em função da Covid-19, 
a violência dentro dos lares e, por fim, o 
aumento de suicídio e automutilação.

EXPECTATIVA DE VIDA
A expectativa de vida dos homens 

passou de 72,8 anos em 2018 para 73,1 

anos em 2019 e a das mulheres foi de 
79,9 anos para 80,1 anos. Desde 1940, 
a esperança de vida do brasileiro aumen-
tou em 31,1 anos. Uma pessoa nascida 
no Brasil em 2019 tinha expectativa de 
viver, em média, até os 76,6 anos.

REITOR EM BRASÍLIA I
O reitor interino do IFRN, profes-

sor Josué Moreira, e seu pró-reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento Ins-
titucional, professor José Ribeiro Filho, 
estiveram em Brasília nesta quinta-feira. 
Foram recebidos pelo ministro da 
Educação, Milton Ribeiro.

REITOR EM BRASÍLIA II
“Foi uma reunião bastante proveitosa, 

onde respondemos a contento todos os 
ofícios pedindo explicações ao ministro 
sobre nossa gestão e em que fizemos 
algumas reivindicações, como orçamento 
para melhorias em nossos campi, além de 
tratarmos da questão dos códigos de vagas e 
de uma nova contrapartida para a conclusão 
do Campus Avançado Jucurutu”, disse Josué.

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL JOÃO GILBERTO / ALRN EDUARDO MAIA / ALRN JOÃO GILBERTO / ALRN

O Governo do Rio Grande do Nor-
te confirmou ao Agora RN esta 
semana que as obras de restau-

ração e recuperação do Teatro Alberto 
Maranhão, localizado na Ribeira, Zona 
Leste de Natal, devem ser concluídas 
em fevereiro do próximo ano.

Para deputados estaduais da As-
sembleia Legislativa, a retomada das 
atividades no espaço artístico ajudará 
no fomento dos setores cultural e turís-
tico – este, um dos grandes pilares de 
geração de emprego e renda no Estado.

O investimento do Governo do 
Estado é de R$ 9,6 milhões em obras 
e equipamentos, realizados com re-
cursos de empréstimo junto ao Banco 
Mundial. Atualmente, o serviço segue 
em ritmo avançado, com 48% das eta-
pas concluídas.

O deputado estadual Hermano 
Morais (PSB) comenta que a conclu-
são das obras no Teatro Allberto Ma-
ranhão beneficiará artistas da terra, 
bem como a população em geral, que 
terá de volta um dos mais tradicionais 
espaços culturais de Natal.

“O TAM é o mais belo prédio e o 
mais antigo teatro da capital. É neces-
sário ter esse cuidado com ele, mas 
também com monumentos que inte-
gram o corredor cultural de Natal, co-
mo o Forte dos Reis Magos e o Museu 
da Rampa”, comenta.

O deputado aponta, porém, que a 
Fortaleza dos Reis Magos, na Praia do 
Forte, Zona Leste, merece igual aten-
ção porque também tem significativa 
importância para o fortalecimento 
da identidade cultural e histórico dos 
natalenses, já que a cidade teve sua ori-

gem naquele prédio.
“O Forte está há muito tempo 

fechado e aguardando a conclusão 
das obras. Há tempos, o espaço não 
é visitado pelas pessoas de nossa ci-
dade, tampouco pelos turistas. Fazer 
um grande investimento no espaço 
vai valorizar nossa cultura e trazer de 
volta a visitação por parte da popula-
ção. É importante que as obras sejam 
concluídas o quanto antes, pois isso 
vai trazer benefícios para o turismo do 
RN”, explica.

Já o Museu da Rampa, na visão 
de Hermano, vai resgatar uma parte 
da história do Estado que não está no 
imaginário popular: a participação de 
Natal na Segunda Guerra Mundial.

“É uma obra importantíssima. Esse 
museu será importante para um novo 
momento do turismo potiguar, por is-
so, ele é muito aguardado. O Museu da 
Rampa é fruto do trabalho de muitos 
estudiosos, que, com esforço, vem reu-

nindo um grande acervo. A exposição 
desse material fará um resgate históri-
co de Natal”, apresenta.

Hermano, ainda, parabeniza as 
obras encabeçadas pelo Governo do 
Estado, pois, segundo ele, “elas vêm ao 
encontro das necessidades e reivin-
dicações daqueles que promovem a 
cultura no nosso estado, mas também 
do setor de turismo, que é o maior ge-
rador de emprego e renda na capital e 
estado”.

O pensamento é alinhado ao de 
Ubaldo Fernandes (PL), que classifica 
as obras em questão como “de funda-
mental importância” para criar resga-
tar as atividades culturais no Estado, 
que estimularam o desenvolvimento 
econômico através do turismo, espe-
cialmente no período vivenciado, em 
meio à pandemia do novo coronavírus.  

“O fechamento desses espaços ge-
rou uma perda irreparável para nosso 
Estado, e principalmente para capital, 

que é vocacionada para o turismo. Fi-
camos órfãos esse tempo todo. A cida-
de ficou desprovida dos eventos cultu-
rais. Essa iniciativa do Governo do RN 
vai resgatar a efervescência da nossa 
cidade. Tenho certeza que com esses 
patrimônios históricos funcionando 
teremos um novo momento para cul-
tura do RN”, afirma.

O deputado estadual acredita que 
esse investimento pode potencializar o 
turismo cultural no estado, que, soma-
do ao roteiro de sol e mar, estimulará o 
desenvolvimento da economia criativa.

“O turista que vem ao Estado é 
procurando roteiro sol e mar, mas tam-
bém podemos oferecer esses espaços. 
Isso ajudará na ascensão da economia 
criativa da cultura. É importante faz as 
coisas acontecerem. Quero parabeni-
zar o governo por ter tido essa sensi-
bilidade em atender essa demanda da 
área cultural, mas também do turismo, 
que estavam carentes desses espaços”, 

pontua.
Para Kleber Rodrigues (PL), esses 

pontos turísticos ajudam no desen-
volvimento socioeconômico de todo o 
Estado. “São pontos turísticos bastante 
conhecidos. No que o RN é forte? No tu-
rismo, que gera emprego e renda. Com 
essas áreas reformadas para receber os 
turistas, a população tem muito a ga-
nhar com essa oportunidade de acesso 
à renda”, destaca.

A geração de emprego também 
é apontada pela deputada estadual 
Cristiane Dantas (Solidariedade) como 
fator de retorno para os investimentos 
nos patrimônios.

“Todas as obras que incentivem o 
turismo e a cultura, dando condições 
de turistas e estudantes conhecerem 
nossa história que é tão rica, são essen-
ciais para o nosso Estado. Além disso, 
são importantes para a geração de 
emprego e renda para guias turísticos e 
vendedores informais”, finaliza.

Deputados avaliam que investir em 
patrimônios gera emprego e renda
ANÁLISE | Para deputados estaduais da Assembleia Legislativa, a retomada das atividades no espaço artístico ajudará no fomento dos setores cultural e turístico – este, um dos 
grandes pilares de geração de emprego e renda no Estado. Só na recuperação do Teatro Alberto Maranhão, investimento do Governo do RN é de R$ 9,6 mi em obras e equipamentos

Hermano Morais (PSB) Ubaldo Fernandes (PL) Kleber Rodrigues (PL) Cristiane Dantas (Solidariedade)
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MUNICIPALISMO | Entidade, que representa as 167 prefeituras do RN, é comandada por Naldinho, prefeito de
São Paulo do Potengi, que deverá disputar próxima eleição com Luciano Santos (Lagoa Nova) e Babá (São Tomé)

Desde que foi reeleito no muni-
cípio de Lagoa Nova, a 156 Km 
de Natal, o prefeito Luciano 

Santos (MDB) começou a ligar para 
todos os prefeitos eleitos e reeleitos 
pela sua legenda, que são 39 ao todo, 
para comunicar sua disposição de dis-
putar a presidência da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn), entidade que representa as 
167 prefeituras do Estado.

Hoje, o cargo é ocupado por José 
Leonardo Cassimiro de Araújo, o Naldi-
nho, prefeito de São Paulo do Potengi, 
em fim de mandato. Em 2021, Naldi-
nho não será mais prefeito, mas, pelo 
estatuto da Femurn, ele pode aspirar a 
um segundo mandato na federação, na 
condição de ex-prefeito.

Nesta quinta-feira 26, ao Agora 
RN, Luciano Santos passou confiança. 
Ele acredita num apoio substancial 
especialmente dos prefeitos reeleitos 
pelo MDB no Estado e também dos 
eleitos pelo PSDB, partido do presiden-
te da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira. Aliás, o prefeito de Lagoa 
Nova disse já ter recebido uma boa si-
nalização de Ezequiel, com quem teria 
tratado desse assunto recentemente.

Luciano Santos, que preside o Con-
sórcio de Resíduos Sólidos do Seridó, 
com mais de vinte cidades, disse que 
também espera o apoio dos municí-
pios da região nas eleições da Femurn, 
que acontecem a cada dois anos em 
meados de janeiro.

Em seu segundo mandato em La-

goa Nova, uma cidade de porte médio, 
ele prega uma aproximação da Femurn 
com as cidades. “Ela (a Femurn) foi au-
sente durante meu primeiro mandato”, 
comentou.

Luciano não poupou críticas à 
atual gestão de Naldinho. “A federação 
chega com poucas orientações técni-
cas e jurídicas aos associados no mo-
mento em que eles necessitam de mais 
amparo em questões ligadas às leis de 
responsabilidade fiscal”, acrescentou.

Provocado nesta quinta-feira pe-
lo Agora RN se estaria pensando na 
reeleição, Naldinho enviou a seguinte 
mensagem:

“Sobre a sucessão do municipalis-
mo potiguar, o meu nome está à dis-
posição para apreciação dos prefeitos, 
na representação da Femurn, uma vez 
que nosso estatuto permite que ex-pre-
feito possa conduzir a federação. O que 
consideramos válido, dado a maior 

disponibilidade de tempo e dedicação 
por não estar mais no mandato da 
prefeitura, e poder fortalecer a causa 
municipalista”.

Para Luciano Santos, que diz ter 
boas relações com Naldinho, a grande 
preocupação agora é que o processo 
sucessório não prejudique “a unidade 
da causa municipalista e nem disperse 
o quadro de filiados da federação, com 
sentimentos partidários”.

Além do prefeito reeleito de Lagoa 
Nova e do prefeito não reeleito de São 
Paulo do Potengi, o prefeito reeleito de 
São Tomé, Babá (Republicanos), também 
pretende disputar as eleições da Femurn.

“Queremos transformar em ente 
público, para fazer compras compar-
tilhadas, consorciar e conveniar com 
governos federal, estadual, ministérios, 
para trazer recursos também para os 
municípios”, disse Babá em entrevista 
ao Portal Grande Ponto esta semana.

Luciano Santos (Lagoa Nova) Naldinho (S. P. do Potengi) Babá (São Tomé)

Disputa pela presidência da
Femurn já tem três candidatos

O deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC) defendeu 
nesta quinta-feira 26 que as 

autoridades de saúde liberem a volta 
de jogos com público em estádios de 
futebol do Rio Grande do Norte.

Atualmente, ABC, América, Glo-
bo e Potiguar de Mossoró disputam 
a Série D do Campeonato Brasileiro 
em jogos com portões fechados por 
causa da pandemia do novo corona-
vírus. Para Coronel Azevedo, a possi-
bilidade de volta de público seria um 
incentivo para ajudar os clubes na 
classificação à próxima fase.

Em pronunciamento na Assem-
bleia Legislativa, o parlamentar es-
tadual destacou que o futebol é uma 
“válvula de escape emocional” e que 
gera emprego e renda para milhares 
de pessoas no País. Ele mencionou, 
sem citar fontes, que o setor movi-
menta cerca de R$ 1 bilhão por ano 
e emprega cerca de 150 mil pessoas.

Coronel Azevedo pediu às auto-

ridades mais coerência na execução 
do plano de retomada das atividades 
após o isolamento social provocado 
pela pandemia. Ele registrou que 
alguns segmentos já voltaram com 
suas atividades enquanto o futebol 

segue com jogos sem público.
“Durante o enfrentamento da 

pandemia, assistimos à reabertura 
de todos os segmentos da sociedade. 
Agora mais recentemente autoriza-
ram a realização de shows, espetácu-
los, eventos, congressos. Em várias 
cidades, assistimos aglomerações 
em bares e restaurantes respeitando 
as normas sanitárias. É preciso que 
as autoridades municipais e do Esta-
do envidem esforços e adotem solu-
ções que permitam para que o torce-
dor volte a campo”, argumentou.

“Parece dois pesos e duas me-
didas quando posta a situação dos 
eventos diante da crise por que pas-
sa o futebol do RN sem a presença 
de público nos estádios”, comple-
mentou.

Apesar do apelo de Coronel 
Azevedo, a volta dos torcedores aos 
estádios não depende apenas das 
prefeituras e do Governo do Estado. 
A Confederação Brasileira de Fute-

bol (CBF), que organiza a Série D, 
tem dito que só vai liberar jogos com 
público em suas competições caso 
todos os estados dos clubes partici-
pantes autorizem a volta do público. 
A medida é uma forma de evitar be-
neficiamento a clubes que mandam 
seus jogos em estados com maior 
flexibilização.

Coronel Azevedo sugere que o re-
torno do público aos estádios acon-
teça de forma gradual e que haja um 
protocolo rígido para evitar a conta-
minação pela Covid-19.

Ele propõe que, por exemplo, as 
praças esportivas sejam abertas ini-
cialmente com apenas 30% da capa-
cidade e que haja medidas como dis-
tanciamento entre torcedores, uso 
obrigatório de máscaras e distribui-
ção de álcool em gel para higieniza-
ção das mãos. O deputado também 
quer que a venda de bebida alcoólica 
seja proibida nas dependências dos 
estádios.  

Deputado estadual Coronel Azevedo (PSC)

Deputado do RN defende volta de público aos 
estádios de futebol; Estado tem 4 na “Série D”

ESPORTE

EDUARDO MAIA / ALRN

O presidente Jair Bolsonaro co-
municou que não vai prestar 
depoimento à Polícia Federal 

no inquérito que apura suposta inter-
ferência dele na corporação. A Advo-
cacia Geral da União (AGU) informou 
a decisão em texto enviado ao Supre-
mo Tribunal Federal.

“O Peticionante vem, respeito-
samente, à presença de V. Exa., de-
clinar do meio de defesa que lhe foi 
oportunizado unicamente por meio 
presencial no referido despacho, aliás, 
como admitido pelo próprio despa-
cho à respectiva p. 64, e roga pronto 
encaminhamento dos autos à Polícia 
Federal para elaboração de relatório 
final a ser submetido, ato contínuo, 
ainda dentro da prorrogação em cur-
so, ao Ministério Público Federal“, diz 
a peça enviada pelo AGU ao STF.

A AGU afirma no documento 
enviado à Corte que a “gravação da 
Reunião Ministerial de 22 de abril de 
2020 demonstrou completamente 
infundadas quaisquer das ilações que 
deram ensejo ao presente Inquérito“.

O advogado de defesa do ex-
-juiz Sérgio Moro, Rodrigo Sánchez 
Rios, disse, em nota, que recebeu 
a negativa do presidente Jair Bol-
sonaro com surpresa. “A negativa 
de prestar esclarecimentos, por 
escrito ou presencialmente, surge 
sem justificativa aparente e con-
trasta com os elementos reunidos 
pela investigação, que demandam 
explicação por parte do presidente 
da República.”

O então ministro Celso de Mello, 
do STF negou em setembro pedido do 
presidente Jair Bolsonaro para pres-
tar depoimento por escrito em inqué-
rito no qual é investigado por suposta 
interferência. A decisão ficou pronta 
em 18 de agosto, quando o ministro, 
inesperadamente, sofreu internação 
hospitalar e posterior cirurgia.

O inquérito foi aberto em abril 
porque, ao deixar o Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública, Moro acu-
sou indiretamente o presidente de ter 
cometido crimes de responsabilidade 
e de falsidade ideológica.

Ao deixar o cargo, então ministro Sérgio Moro acusou presidente Bolsonaro de interferir na PF

Bolsonaro abre mão de 
depor no inquérito no STF

INTERFERÊNCIA NA PF

ADRIANO MACHADO / REUTERS

REPRODUÇÃOJOÃO GILBERTO / ALRNTWITTER / REPRODUÇÃO

VAI À CÂMARA

O Senado aprovou esta 
semana um projeto de lei que 
aumenta a pena para crimes 
cometidos por preconceito de 
cor, raça ou orientação sexual. 
Agora a proposta segue para 
análise da Câmara.

O texto não especifica qual 
será o aumento, mas a Justiça 
comumente aumenta em um 
terço as punições nesses casos.

A votação foi incluída na 
pauta de quarta-feira 25 a pe-
dido do autor do texto, senador 
Paulo Paim (PT-RS), que disse 
que o Congresso precisa “dar 
uma resposta” ao assassinato 
de João Alberto Silveira Freitas, 
homem negro de 40 anos, es-
pancado e morto por seguran-
ças de uma unidade do Carre-
four, em Porto Alegre (RS).

SENADO APROVA 
PENA MAIOR PARA 
CRIMES POR 
PRECONCEITO
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / REPRODUÇÃO

O Ministério do Desenvolvimen-
to Regional (MDR) e a Compa-
nhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf) anunciaram, nesta quin-
ta-feira 26, abertura de uma licitação 
para selecionar a empresa que vai ela-
borar o projeto executivo e estudos 
complementares para a construção 
do projeto Sistema Seridó, no Rio 
Grande do Norte.

O Governo do Estado cedeu os 
estudos de viabilidade técnica, eco-
nômico-financeira e ambiental e o 
projeto básico dos sistemas adutores.

A abertura da licitação é o pri-
meiro passo para a execução das 
obras do Sistema Seridó, que vai 
abastecer cerca de 280 mil pessoas 
em 24 municípios do estado poti-
guar. Segundo o ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério Ma-
rinho, a iniciativa tem por objetivo 
levar mais qualidade de vida para as 
famílias da região que sofrem cons-
tantemente com a escassez de água.

“É uma satisfação estar propi-
ciando, permitindo que as pessoas 
tenham acesso a um bem tão impor-
tante, que significa um diferencial ci-
vilizatório com geração de emprego, 
renda e oportunidades”, ressaltou 
Marinho. “É um projeto para quem 
gosta do Brasil e entende que o nosso 
País pode muito mais”, completou.

A estimativa é de que o Gover-
no Federal invista cerca de R$ 280,6 
milhões para a construção de mais 
de 330 quilômetros de canais aduto-
res, estações de bombeamento e de 
tratamento e pontos de captação de 
água. O projeto Seridó, com 10 tre-
chos, será executado em duas etapas 
(Norte e Sul).

O Sistema Seridó Norte vai cap-
tar água no Reservatório Armando 

Ribeiro Gonçalves, em Jucurutu, e 
inclui cerca de 190 quilômetros de 
adutoras de água, implantação e/ou 
ampliação de oito estações de bom-

beamento de água, implantação de 
um booster e ampliação da estação 
de tratamento de água de Jucurutu. 
O aporte federal nesta fase será de R$ 

177,6 milhões.
Já o Sistema Seridó Sul levará as 

águas do Rio São Francisco, a par-
tir do Reservatório Oiticica, para a 
região com a construção de 140 qui-
lômetros de canais adutores, além 
da implantação de três pontos de 
captação de água bruta em sistema 
flutuante em Oiticica e nas Barragens 
Carnaúba e Esguicho.

Também há a previsão de inves-
timentos para implantação de seis 
estações de bombeamento de água 
e de um booster, além da construção 
da ETA Ouro Branco e da ampliação 

da ETA Passagem das Traíras. O valor 
estimado para desembolso do MDR é 
de R$ 102,9 milhões.

“Com essa adutora, que é um 
sistema complexo e inteligente 
que vai funcionar por meio de uma 
compensação de bacias naquela re-
gião, atenderemos cerca de 280 mil 
pessoas que hoje vivem com o apoio 
de carros-pipa. Essas pessoas terão 
segurança hídrica, ao mesmo tempo 
em que será possível reduzir os gastos 
do Estado e do Governo Federal nes-
sas operações”, explicou o presidente 
da Codevasf, Marcelo Moreira.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte, 
deputado estadual Ezequiel Ferrei-

RECURSOS HÍDRICOS | Anúncio foi feito ontem pelo ministro Rogério Marinho. No total, mais de 330 quilômetros de canais adutores devem levar água para 24 municípios. Estimativa é de que 
o Governo Federal invista cerca de R$ 280,6 milhões para a construção de mais de 330 quilômetros de canais adutores, estações de bombeamento e de tratamento e pontos de captação

Ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) durante lançamento de licitação do projeto

Presidente da Assembleia legislativa, Ezequiel Ferreira, acompanhou solenidade em Brasília

Projeto prevê, entre outros investimentos, a captação de água no Reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, em Jucurutu, e distribuição em cerca de 190 quilômetros de adutoras de água

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Governo Federal lança
licitação do Sistema Seridó,
que vai abastecer mais de
280 mil pessoas no RN

ra (PSDB), esteve em Brasília para 
acompanhar o anúncio.

“Esta é talvez a obra mais impor-
tante para a segurança hídrica da 
população seridoense. É uma luta 
antiga e que agora finalmente co-
meça a se transformar em realidade. 
Momento de agradecer ao ministro 
Rogério Marinho e ao governo federal 
pela sensibilidade em rapidamente 
viabilizar esta licitação. Essa obra se-
rá uma das mais importantes”, disse 
Ezequiel Ferreira.

As localidades potiguares bene-
ficiadas com o Sistema Seridó serão 
Acari, Bodó, Cerro Corá, Carnaúba 
dos Dantas, Caicó, Cruzeta, Currais 
Novos, Equador, Florânia, Ipueira, 
Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, 
Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, 
Parelhas, São Fernando, São Vicente, 
São João do Sabugi, São José do Se-
ridó, Santana do Seridó, Serra Negra 
do Norte, Timbaúba dos Batistas e 
Tenente Laurentino Cruz.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Além de dar início ao proces-

so licitatório do Sistema Seridó, 
o ministro Rogério Marinho, em 
transmissão on-line, também 
apresentou um balanço das ações 
realizadas pelo MDR em 2020 no 
Rio Grande do Norte. Foram 80 
empreendimentos entregues e 75 
obras retomadas. No total, mais de 
R$ 240 milhões foram investidos 
no Estado.

“Esta é uma forma de reafirmar 
o compromisso do governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro com o desen-
volvimento regional, o ataque a essas 
desigualdades no nosso país por 
meio de políticas de inclusão, eman-
cipatórias, que promovem desenvol-
vimento social”, destacou o ministro.

330 Km
é o que o projeto prevê de

canais adutores e outros sistemas
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BOULOS CRESCE, MAS 
COVAS AINDA SEGUE FAVORITO

SEGURANÇA DE EMBAIXADOR 
ESPANTA CATARINENSES

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

STF EM XEQUE
Teve o “dedo” do ministro José 

Levi (AGU), advogado brilhante, 
a decisão de Bolsonaro abrindo 
mão de depor no inquérito de 
“interferência na PF”. O recado é: 
se há prova, que o indiciem. Mas 
no Planalto até as paredes estão 
convencidas de que o objetivo era 
humilhar o presidente.

GUARDIÃO NÃO É ISSO
Após espalharem que o STF 

não vai barrar a manobra ilegal 
para Rodrigo Maia e Alcolumbre 
se reelegerem, o senador Álvaro 
Dias (Pode-PR) indagou: “Quer 
dizer que o Supremo vai rasgar a 
Constituição?”

DIREITA, VOLVER
Após o casamento de jacaré 

com cobra d’água, que uniu DEM 
e PDT em Salvador, no primeiro 
turno, o senador Cid Gomes (PDT-
CE), um ex-tucano, defende união 
do PDT ao PSDB. Ainda faltam PTB, 
PP etc.

ERNESTO MANDOU BEM
A visita e ontem do chanceler 

Ernesto Araújo à Guiana, que faz 

fronteira com a Venezuela, deve ter 
deixado o ditador Nicolás Maduro 
paranoico. E com toda razão. A 
Guiana é parceiro estratégico do 
Brasil na região.

COVARDIA, PETROBRAS
Chega a ser covarde o novo 

aumento de 4% no preço dos 
combustíveis, imposto pela 
Petrobras treze dias depois do 
anterior. A estatal continua fazendo 
pouco dos brasileiros. Até a próxima 
greve dos caminhoneiros.

TODOS PRECISAM COMER
O agronegócio brasileiro 

continua dando show e, apesar de 
todos os percalços da pandemia, 
a participação de produtos 
agropecuários nas cargas dos 
portos brasileiros subiu 33% em 
relação ao ano passado.

ENTRE A CRUZ E A ESPADA
O medo do contágio pela 

covid levou pacientes com 
câncer a abandonar tratamentos. 
Segundo a Sociedade Brasileira 
de Radioterapia, a queda no 
atendimento é preocupante: caiu 
em mais de 50% em muitos casos.

O embaixador americano Todd Chapman, que estudou no Brasil 
quando jovem e tem publicado posts simpáticos sobre o País anfitrião, 
comporta-se como se estivesse em Bagdá ou Cabul. Na noite de quarta 
25, ele saboreou com familiares a comida japonesa do Sushi Yama, bairro 
Canto da Lagoa, em Florianópolis. Mas o restaurante foi solicitado a 
impedir a entrada de clientes antes da chegada do figurão, protegido por 
seis “marines”. Aparentemente havia outros seguranças fora do restaurante.

AMIGO INSEGURO
Espantou, até assustou, 

clientes do restaurante o esquema 
de segurança do embaixador 
que se orgulha da amizade ao 
presidente Bolsonaro.

ATENÇÃO REDOBRADA
Após o jantar, os familiares 

deixaram o restaurante, mas a 

segurança fez Chapman esperar 7 
minutos até se certificar de que não 
corria riscos.

ROTINA ABRASILEIRADA
A coluna quis saber o que o 

embaixador tanto teme no Brasil. 
Mas não houve quem atendesse o 
nosso telefonema: era feriado de 
Thanksgiving.

A esquerda gourmet da Av. Faria Lima está eufórica com o crescimento 
de Guilherme Boulos em São Paulo, mas o problema para o candidato 
do Psol é o eleitorado consolidado de Bruno Covas. De pouco adianta 

Boulos crescer se o prefeito não cai nas intenções de voto, lembra Murilo 
Hidalgo, presidente do Paraná Pesquisas. Ao menos com 48% segundo 
vários institutos, Bruno Covas é quem tem a mão mais próxima da “taça”. Se 
cresce em flecha, Boulos chegará domingo (29) bem próximo do líder. Mas, 
para vencer, terá de torcer para Covas perder ao menos 4 pontos. O Ibope 
apurou crescimento de 2 pontos de Boulos, mas a XP/Ipespe diz ter sido 9. 
Um dos dois errou a ponto de sair do ramo, fechar as portas.  A campanha 
de Boulos no 2º turno foi mais eficiente, mas o ajuda muito a rejeição dos 
paulistanos ao governador João Doria: 51%, diz o Ibope. A euforia ainda não 
fez a esquerda caviar paulistana seguir o caminho de Boulos, que trocou seu 
endereço chique pela periferia pobre da cidade.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CERAMICA SAMBURA LTDA, CNPJ: 08.364.812/0001-28, torna público que está requerendo à Secretária 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB a LICENÇA SIMPLIFICADA – LS para a execução da 
atividade de TERRAPLENAGEM, localizada no centro em São Gonçalo do Amarante/RN. 

 
Felizardo Firmo Moura Sobrinho 

Representante legal 
 

 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
2ª Vara da Comarca de João Câmara 

Avenida Artur Ferreira da Soledade, S/N, Alto do Ferreira, JOÃO CÂMARA - RN - CEP: 59550-000 
Processo n. 0801251-41.2019.8.20.5104 
Ação: Imissão de Posse: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica] 
Autor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN 
Requeridos: JOSÉ AGIVANIO DA CUNHA GOMES, ALIANY CARLA SILVA VIEIRA DE MELO, PAULO SERGIO 
GOMES e RITA DE CASSIA MELO GOMES. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
A Dra. Maria Nivalda Neco Toquato Lopes, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de João Câmara/RN, na 

forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, e para conhecimento 
de terceiros e interessados, que por este Juízo e Cartório da 2ª Vara, se processam os autos de Servidão 
Administrativa, nº 0801251-41.2019.8.20.5104, em que COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 
COSERN move contra ESPÓLIO DE PAULO LUIZ GOMES, neste ato representado por JOSÉ AGIVANIO DA CUNHA 
GOMES, RG nº 935.780, CPF nº 790.479.044-00, ALIANY CARLA SILVA VIEIRA DE MELO, RG nº 002.486.260, CPF 
nº 069.693.314-40, PAULO SERGIO GOMES, RG nº 000.757.559, CPF nº 379.516.374-91, e RITA DE CASSIA MELO 
GOMES, RG nº 900.123, CPF nº 800.214.674-15: 1. Narrou a autora que na qualidade de concessionária do serviço 
público federal de instituição de energia elétrica, obteve junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – 
Resolução Autorizativa nº 7.569/2019, com o intuito de declarar de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa em favor da COSERN, necessária à passagem da Linha de João Câmara – Zabelê (69 kV), que terá 
20,11 km de extensão e interligará a Subestação João Câmara à Subestação Zabelê, localizada nos municíp ios de 
João Câmara, Touros e Pureza, do Estado Rio Grande do Norte. 2. Aduziu que dentre as áreas atingidas pela 
passagem, encontram-se as seguintes áreas de terras: uma faixa de terras contígua e ininterrupta, medindo 
3.077,42m², DO SÍTIO SÃO JOSÉ, com os seguintes limites de confrontação: NORTE: com José Luiz Gomes; OESTE: 
com herdeiros de Paulo Luiz Gomes; LESTE: com herdeiros de Paulo Luiz Gomes; com João Soares Sobrinho, e 
727,90m², do SÍTIO ASSUNÇÃO, com os seguintes limites de confrontação: NORTE: com José Cosmo da Silva; 
OESTE: com herdeiros de Paulo Luiz Gomes; LESTE: com herdeiros de Paulo Luiz Gomes; SUL: com Paulo Judison 
Matos da Silveira Filho, onde está inserido os imóveis rurais pertencentes aos demandados, situado no Município de 
João Câmara/RN, embora sem registro imobiliário. 3. A imissão na posse foi deferida como medida de urgência 
pleiteada pela parte autora, tendo esta comprovado o depósito, em favor das partes rés, da indenização entendida 
como devida, qual seja, R$ 92.034,00 (noventa e dois mil e trinta e quatro reais), sendo R$ 68.597,00 correspondentes 
à parcela situada no Sítio São José e R$ 23.437,00 correspondentes à parcela situada no Sítio Assunção. 4. As partes 
demandadas restaram silentes tanto quanto à pretensão autoral e tanto mais quanto ao valor depositado em juízo. 5. 
Em sentença proferida em 13/03/2020, foi julgado procedente o pedido formulado pela parte autora, confirmando a 
liminar deferida. 6. Entretanto, ainda carece de um dos requisitos para imissão definitiva na posse para servidão 
administrativa, qual seja, a publicação em edital. 7. Sendo assim, será publicado este edital, para que torne pública a 
servidão administrativa, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros. 8. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e no futuro não possam alegar ignorância ou desconhecimento, mandou expedir o 
presente edital para conhecimento de terceiros, que será publicado, na forma da Lei. DADO e PASSADO, nesta cidade 
e Comarca de João Câmara/RN. Eu, Joelson Elias Teixeira, Auxiliar Técnico, o digitei e subscrevi. Maria Nivalda Neco 
Torquato Lopes, Juíza de Direito. 
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Rua Do Largo, nº 11, Amarante – São Gonçalo do Amarante. Telefone: (84) 3164-0167 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
EDITAL DE USUCAPIÃO 

            EDITAL PARA CONHECIMENTO DE CROMWELL TINOCO E MARIA DULCE DANTAS TINOCO E TERCEIROS, 
COM PRAZO DE 15 DIAS 
            FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, na forma 
do art. 216-A, da lei 6.015/01973, em especial a CROMWELL TINOCO E MARIA DULCE DANTAS TINOCO, que corre 
perante este Serviço de Registro de Imóveis, que funciona na Rua do Largo, nº 11 – Bairro Amarante, no horário de 08h00 
às 15h00, de segunda a sexta-feira, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade ordinária, 
autuado sob o nº 61.031, em 31/07/2019, com tempo de posse de 38 anos, formulado por meio de Escrituras Particulares, 
sendo a primeira em 16 de março de 1985 de BOA VISTA AGRO-PECUÁRIA LTDA, vendendo para JOÃO GARCIA DA 
SILVA e a segunda em 04 de dezembro de 2018 de CARLA SANTIAGO BRAGA e MARCOS GUILHERME DE ALMEIDA 
BRAGA, vendendo para SALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, tendo por objeto o imóvel assim se descreve 
e caracteriza: imóvel urbano constante de um Terreno medindo em sua totalidade 400m², limitando-se ao NORTE do lado 
Esquerdo com Rua projetada, medindo 40,00m; ao SUL do Lado Direito com Lote 326 – Francisco Viana da Silva, medindo 
40,00m; ao LESTE Fundos com Lote 348 – Zélio Manoel de Souza, medindo 40,00m; ao OESTE aos Frente com Rua Palma, 
medindo 40,00m. Referido imóvel é objeto da matrícula nº 988 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Notas de São Gonçalo 
do amarante/RN, e consta ser da empresa SALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, sendo confinantes 
Francisco Viana da Silva e Zélio Manoel de Souza. O requerimento e a documentação completa que o acompanha 
permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo de quinze dias para o exame e impugnação, o que, não 
ocorrendo, será tomando como anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216-
A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiro eventualmente 
interessado, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Dada e passada nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, 
no Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte. Certifico que os 
emolumentos foram recolhidos R$ 92,23; Taxa Fiscalização R$ 24,09; FCRCPN R$ 9,22; ISS R$ 4,61 = TOTAL: R$ 130,15 
e FDJ Guia nº 7000003928019, Código nº 26630 R$19,90.  Eu, _________ Emanoel Freitas de Araújo, Escrevente, que 
a digitei, encerrando este ato 

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Novembro de 2020. 
 

João França da Silva Júnior 
Tabelião  / Oficial de registro 

 

 

 

OCUPAÇÃO | Famílias estavam sob a ameaça de uma ação judicial de despejo, o que provocou a reunião 
convocada para a Governadoria. Governo do RN e Prefeitura do Natal se comprometeram a adotar ações

Uma reunião envolvendo repre-
sentantes do Governo do Es-
tado e da Prefeitura Municipal 

de Natal definiu nesta quinta-feira 26 
soluções para a Ocupação Emmanuel 
Bezerra, instalada no antigo prédio 
da Faculdade de Direito da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), no bairro da Ribeira. Os par-
ticipantes acertaram que, das 60 famí-
lias identificadas na ocupação, 38 se-
rão cadastradas no programa estadual 
Pró-Moradia e deverão receber novas 
casas em 2021. As ações ainda serão 
avaliadas pelo movimento sem-teto.

As famílias estavam sob a ameaça de 
uma ação judicial de despejo, o que provo-
cou a reunião convocada para a Governa-
doria. “Foi uma reunião muito produtiva 
entre a nossa área técnica e a Prefeitura”, 
afirmou a governadora Fátima Bezerra.

A chefe do executivo estadual de-
talhou que “o prazo para entrega das 
novas unidades habitacionais ficou 
estipulado em 12 meses”.

“Enquanto isso, as famílias ocu-
pantes serão transferidas para um ter-
reno que será cedido pela Prefeitura do 
Natal”, pontuou .

A Prefeitura do Natal comprometeu-
-se em acolher as famílias enquanto as 
novas casas são entregues pelo Pró-Mo-
radia. O prefeito Álvaro Dias também se 
mostrou satisfeito com o desfecho encon-
trado durante a reunião. “O que importa 
agora é a coletividade. Juntos, temos mais 
possibilidades de resolver os problemas 
da população”, disse Álvaro.

O Programa Pró-moradia é uma 
iniciativa do Governo do Estado que 
beneficia famílias e pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade com a entrega 
de unidades habitacionais.

As 22 demais famílias não poderão 
ser incluídas no programa do Governo 
neste momento pois já são beneficia-
das por outros programas sociais, mas 
seguirão sendo acompanhadas.

O terreno que irá abrigar as famí-
lias enquanto as habitações não ficam 
prontas fica ao lado do Hospital Santa 
Catarina. O espaço foi cedido pela Pre-
feitura à UFRN para abrigar as instala-
ções do Hospital da Mulher que seria 
construído pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh). Por 
questões financeiras, a unidade não 
será mais construída e a Universidade 
Federal já iniciou as tratativas para 
devolver o espaço para Prefeitura de 
Natal. Quando esse processo for fina-
lizado, a Prefeitura vai ceder o terreno 
para utilização das famílias.

Em outra frente, a Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social (Semtas) vai atuar no suporte e 
apoio às famílias, cadastrando-as nos 
Centros de Referência em Assistência 
Social (Cras) para que tenham acesso 
aos programas sociais, bem como vai 
garantir colchões, alimentação e mate-
rial de higiene.

Também presente na reunião, a ve-
readora Divaneide Basílio (PT) defen-
deu que as famílias não contempladas 

Governo e prefeitura definem ações 
para encerrar ocupação de prédio

com o programa Pró-Moradia sejam 
beneficiadas pelo aluguel social da 
prefeitura. Ela articulou junto ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Natal, 
Paulinho Freire (PDT), a votação de um 
projeto para fixar o programa como 
permanente e para criar recursos para 
a assistências às pessoas sem moradia.

Também participaram da reunião o 
reitor da UFRN, professor José Daniel Diniz 
Melo; o presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil no RN (OAB), Aldo Medeiros 
Filho; e demais representantes de Governo 
do Estado, Prefeitura do Natal e OAB; além 
da deputada federal Natália Bonavides (PT) 
e da vereadora eleita Brisa Bracchi (PT).
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A  licitação para contratar a em-
presa que ficaria responsável 
pelo show pirotécnico para o 

réveillon em Natal foi suspensa nesta 
quinta-feira 26. O valor estimado para 
as atividades deste ano foi estimado 
em R$ 2,2 milhões. Apesar de suspen-
sa temporariamente, os festejos estão 
garantidos, segundo a Prefeitura do 
Natal.

Procurada pelo Agora RN, a Se-
cretaria Municipal de Comunicação 
informou que o formato da festa ainda 
não foi definido, mas o réveillon terá o 
show pirotécnico. 

Em 17 de novembro, a Secretaria 

Municipal de Administração (Semad) 
abriu  procedimento licitatório para 
contratar o serviço de fornecimento 
de fogos de artifício, mão de obra es-
pecializada, além de balsas, reboques 

e barcos de apoio. Já a suspensão 
aconteceu após três empresas entra-
rem com pedido de impugnação. A 
alegação é de que o modelo adotado 
impede a livre concorrência, impondo 
exigências que reduzem o número de 
empresas participantes. Um dos pon-
tos questionados é a obrigação de o 
vencedor apresentar cinco maletas de 
ABS — o sistema de controle para o 
show pirotécnico. As empresas dizem  
que a quantidade é desnecessária.

Em 2019, a licitação para os fogos 
de artifício ocorreu em agosto. A em-
presa vencedora recebeu R$ 494 mil 
pelo contrato.

Natal terá show de 
fogos no réveillon, 
garante prefeitura
FIM DE ANO | Mesmo após a licitação pública para o show pirotécnico ter sido suspensa nesta quinta-feira 26, 
Prefeitura do Natal garante que vai fazer o festejo de passagem do ano com a utilização de fogos de artíficio 

Em 2019, a licitação para os fogos de artifício ocorreu em agosto custou R$ 494 mil

R$ 2,2 mi
é o valor estimado para o show 

pirotécnico de 2020

6
foi o número de fuzis 

apreendidos com presos

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) pu-
blicou recomendação nesta 

quinta-feira 26 solicitando que a Se-
cretaria de Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec) 
promova a contratação de 743 pro-
fessores. Os trabalhadores irão cobrir 
o déficit de profissionais nas escolas 
potiguares da rede pública de ensino.

Segundo a recomendação do Mi-
nistério Público, publicada no Diário 
Oficial do Estado, o governo estadual 
terá de convocar os profissionais da 
educação até 31 de janeiro de 2021. 
Os novos contratados fazem parte do 
cadastro de reserva para contratação 
de professor e de especialista de edu-
cação temporário aberto em 2019.

A medida é prevista para compor 
o quadro de docentes na retomada 
das aulas presenciais da rede pública 
prevista para o dia 1º de fevereiro de 
2021. 

Além disso, segundo o documen-
to assinado pela promotora Isabelita 
Garcia Gomes Neto Rosas, a Secre-
taria Estadual de Educação terá de 
iniciar, em até 90 dias, novo processo 
seletivo simplificado para composi-
ção de cadastro de reserva para con-
tratação de professor e de especialista 
de educação temporários.

Em outubro, o Conselho Estadual 
de Educação apresentou as diretrizes 
para retomada das atividades pre-
senciais nas escolas da rede pública 

estadual. O documento apresentou 
as orientações normativo-pedagó-
gicas e de biossegurança para todos 
os sistemas de educação do Estado e 
municipais do Rio Grande do Norte. 

A carga horária relativa aos 25% 
restantes do ano letivo de 2020 será 
cumprida no período de 1º de feve-
reiro até 12 de março de 2021, com 
a efetivação do ensino híbrido, asso-
ciando atividades presenciais e não 
presenciais.

Em nota oficial,  a Secretaria de 
Estado da Educação informa que a 
recomendação do Ministério Público 
vai de encontro com um trabalho já 
em execução na pasta e em diálogo 

com os órgãos de fiscalização e con-
trole. Uma nova convocação de pro-
fessores temporários está prevista pa-
ra ocorrer antes do retorno das aulas 
presenciais. Para isso, a secretaria es-
tá atualizando as informações sobre a 
demanda por professores informada 
pelas escolas. 

“Esse processo, que foi ini-
ciado em junho, sofreu atra-
so por conta da pandemia.  
Por fim, SEEC estuda a elaboração de 
um novo edital de professores tempo-
rários, tendo em vista o rito natural 
de um edital substituir outro quando 
o atual está caminhando para seu tér-
mino”, completou a nota da Seec. 

NEY AGORA  / AGORA RN

PF

 Medida foi tomada para recompor quadro de docentes no reínicio das aulas em 2021

PF desbaratou organização criminosa responsável por roubos de bancos e carros-fortes

Ministério Público cobra contratação 
de professores para rede estadual

RECOMENDAÇÃO

A Polícia Federal deflagrou nes-
ta quinta-feira 26 a Operação 
Pedra Grande, com objetivo de 

desarticular organização criminosa 
responsável por roubos de agências 
dos Correios, bancos e carros-fortes 
no Rio Grande do Norte.

Aproximadamente 80 policiais 
cumprem 2 mandados de prisão 
preventiva e 8 mandados de busca e 
apreensão expedidos pela 15ª Vara 
Federal de Ceará-Mirim, nos muni-
cípios de Parnamirim, Nísia Floresta 
e Simões Filho, na Bahia. As investi-
gações tiveram início a partir do mês 
de abril de 2020 quando um dos inte-
grantes do grupo criminoso foi preso 
em Camaçari, Bahia, numa operação 
conjunta da PF, PM/BA e PM/RN. Na-

quela oportunidade, foram apreen-
didos 6 fuzis, 49 carregadores e 1.200 
munições que estavam em um veícu-
lo dirigido pelo acusado.  Os presos na 
operação desta quinta-feira respon-
derão pelos delitos de organização 
criminosa, roubo qualificado e porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito.

PF deflagra operação que 
combate assaltos a bancos

PEDRA GRANDE
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Num ano atípico, de lojas mais 
vazias por causa dos protocolos 
sanitários, 63% dos lojistas de 

Natal esperam algum respiro depois de 
meses de inatividade, seja nas vendas 
físicas ou feitas vitualmente em sites ou 
pelo WhatsApp. 

A sondagem foi feita pela Câmara 
de Diretores Lojistas de Natal especial-
mente para o Black Friday, que acon-
tece oficialmente nesta sexta, 27, mas 
deve se estender por toda a semana 
seguinte em muitos estabelecimentos. 

Segundo a pesquisa, embora pre-
ocupados, os lojistas ainda acreditam 
que a data criada nos EUA em 1990 e 
importada para o Brasil, traga algum 
oxigênio para o caixa das empresas. 

Tanto que a maioria conseguiu re-
por os estoques e pretende colocar des-
contos reais entre 20% a 50%, aprovei-
tando a motivação dos consumidores. 

“Esse ano a venda online está ainda 
mais forte, devido a pandemia, o que 
não deixou de ser bom, já que muitos 
lojistas locais tiveram que aprender a 
trabalhar nesse tipo de venda, ajudan-
do a reforçar os resultados das vendas 
físicas”, afirma José Cordeiro de Lucena 
Neto, presidente da CDL-Natal.

A pesquisa revela ainda que os pro-
dutos mais procurados serão as roupas 
(42%), os calçados (31%), os smartpho-
nes (22%), os eletrodomésticos (22%) e 
eletrônicos (20%).

De acordo com o levantamento, 
as lojas online representam 83% do 
interesse do consumidor na hora de 
comprar, sobretudo nos sites/aplicati-
vos de varejistas nacionais (57%) e nos 
sites/aplicativos de compra e venda de 
produtos novos e usados (33%). 

Apesar do destaque no meio online, 
uma parcela considerável dos entrevis-
tados afirma que vai comprar em lojas 
físicas (47%), especialmente nos sho-

VENDAS | Comércio da capital potiguar conseguiu repor estoques 
e pretende colocar descontos reais entre 20% a 50%; eletrodomésticos 
e produtos eletrônicos estão prioridade dos consumidores 

ppings centers (29%) e nas lojas de rua 
(23%).

Segundo o presidente da Associa-
ção dos Empresários do Alecrim (Aeba), 
Matheus Feitosa, pelo menos 10% das 
3.500 lojas varejistas do bairro popular 
de compras já aderiram ao Black Friday 
deste ano e correram para reforçar seus 
estoques. 

Isso não significa que um número 
bem superior de pontos comerciais não 
vá embarcar na onda, já que não existe 
um número preciso e a cada hora novos 
lojistas se juntem à ação na CDL.

“A nossa expectativa é de 100 mil 
pessoas circulando a partir desta sexta-
-feira, até o sábado da semana seguinte, 
pelas ruas do Alecrim, apesar da pan-
demia”, estima Feitosa. 

Ele assegura que todas as lojas fí-
sicas, ancoradas pelos maiores estabe-
lecimentos vinculados à grandes redes 
nacionais, cumprirão os protocolos de 
higiene e de distanciamento social à 
risca. 

E que as vendas virtuais, especial-
mente por WhatsApp, devem puxar o 
resultado financeiro de muitos lojistas. 

“Pelo menos, a pandemia trouxe 
esse ponto positivo, de estimular os co-
merciantes a prestarem mais atenção a 
suas plataformas digitais, que este ano 
poderão salvar muitos negócios”, ob-
serva Feitosa.

Este ano, por causa da pandemia, 
os consumidores estão mais cautelo-
sos não só por conta da doença, mas 
pelo medo de um aprofundamento da 
recessão no ano que vem, caso a ajuda 
emergencial do governo realmente seja 
suspensa. 

Mesmo assim, um bom número de 
comerciantes de Natal considera que, 
apesar de não poder subestimar a pro-
pagação do novo coronavírus, é melhor 
ganhar o que for possível, aproveitando 
a motivação pública para a data. 

“Não é o melhor dos mundos, mas é 
o mundo possível”, eles afirmam.

GASTO DE R$ 600
Uma pesquisa feita pela Federa-

ção do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte (Fe-
comércio), através do Departamento 
de Estatísticas e Estudos Socioeconô-
micos (DEES), indica que natalenses e 
mossoroenses pretendem gastar mais 
de R$ 600 na Black Friday.

Na capital potiguar, 56,8% dos 
consumidores pretendem comprar na 
Black Friday deste ano, uma queda de 
3 pontos percentuais em relação ao 
ano passado (59,8%). Os 43,2% dos na-
talenses que não irão às compras apon-
tam como motivos a falta de dinheiro 
(34,4%); não gostar da data (23,5%); o 
desemprego (8,9%); as contas ou dí-
vidas em atraso (8,1%); e a pandemia 
(6,5%) como motivos para não gasta-
rem.

A pesquisa mostra que 44% dos 
consumidores estão pensando em 
aproveitar a data para antecipar as 
compras de Natal. Para aqueles que vão 
às compras, os produtos mais deseja-
dos são eletrodomésticos (33,6%); ele-
trônicos (21,1%); celulares/smartpho-
nes/tablets (20,3%); roupas (14,8%); 
móveis e decoração (13,3%).

MAIS DESEJADOS 

• ELETRODOMÉSTICOS
• ELETRÔNICOS

• CELULARES
• ROUPAS

• MÓVEIS E DECORAÇÃO

Lojas prometem  
descontos de até 
50% na Black Friday
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REPRODUÇÃO

NATHALLYA MACEDO

Os recentes casos de desapare-
cimentos levantaram alerta 
para uma triste estatística: em 

média, uma pessoa desaparece no 
Rio Grande do Norte a cada 2 dias. 
Os dados são da Coordenadoria de 
Informações Estatísticas e Análise 
Criminal (Coine), órgão vinculado à 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa Social (Sesed), e 
correspondem ao período entre 1º de 
janeiro e 25 de novembro deste ano.  

O levantamento obtido pelo Ago-
ra RN mostra que 199 pessoas desa-
pareceram em 2020 até o momento. 
Em comparação com 2019, houve 
uma redução de 38,20% dos casos, 
já que foram registrados 322 desa-
parecimentos no mesmo período 
do ano passado. A média, de acordo 
com o estudo, era de uma pessoa de-
saparecida a cada um dia. É preciso 
considerar, no entanto, que alguns 
casos são de pessoas que sumiram de 
maneira voluntária.  

A dor de não saber o que se pas-
sa atingiu a família da adolescente 
Andreza Alves do Nascimento Mari-
nho, de 16 anos, que desapareceu no 
último dia 21 no município de Tibau 
do Sul, no litoral Sul potiguar. “Esta-
mos fazendo um apelo para que nos 
ajudem. Andreza é uma pessoa boa, 
transparente, nunca brigou com nin-
guém. Dói demais não saber como 
ela está. Somos sete irmãos e temos 
uma mãe debilitada que está deses-
perada”, relatou Carla Marinho, irmã 
da jovem.  

Segundo Carla, Andreza havia 
começado a trabalhar em uma lavan-
deria em Pipa há pouco mais de um 
mês. No sábado passado, ela saiu do 
estabelecimento às 17h, pegou um 
micro-ônibus e foi até Cabeceira, dis-
trito onde mora. Lá, passou na casa 
de uma colega para buscar um do-
cumento. Em seguida, por volta das 
18h, saiu caminhando em direção à 
própria casa, mas desapareceu no 
percurso de cerca de 15 minutos.  

O Boletim de Ocorrência foi re-
gistrado na delegacia do município 
logo no domingo 22. Andreza tem 
uma filha de 1 ano e 7 meses e mora 
com o marido. “Parte o coração ver 
a criança chorando pedindo a mãe. 
Pedimos que as polícias da região 
se reúnam para ajudar no caso, nas 
buscas. Qualquer pessoa que tenha 
alguma informação importante pode 
procurar a polícia também”, indicou 
Carla.  

A cada 2 dias, pelo menos
uma pessoa desaparece no RN 
PERIGO  | Números oficiais 
indicam que, de 1º de janeiro 
até 25 de novembro deste ano, 
199 pessoas desapareceram 
no RN. Adolescente de 16 anos 
desapareceu em Tibau do Sul

Andreza Alves do Nascimento Marinho, 
de 16 anos, que desapareceu no último 
dia 21 no município de Tibau do Sul, no 
litoral Sul potiguar

COMO AGIR 
EM CASO DE 
DESAPARECIMENTO 
NO RN

PREVINA-SE 

• Tente garantir que os 
idosos andem sempre 
com documento e que 

carreguem junto anotado em 
pa pel nome de um familiar, 

endereço e telefone; 
Solicite a carteira de 

identidade das crian ças 
o mais cedo possível. 
Mantenha a foto do 

documento. 

As investigações estão sendo fei-
tas pela Polícia Civil de Tibau do Sul, 
comandadas pelo delegado Everaldo 
Fonseca. Ele informou ao Agora RN, 
através da assessoria de comuni-
cação da corporação, que já foram 
realizadas diligências na cidade. As 
pessoas que tiveram contato com 
Andreza no dia do desaparecimento 
também foram ouvidas, além do ma-
rido. A polícia afirmou que verificou 
os locais por onde a jovem passou 
e recolheu imagens de câmeras de 
segurança.  

DENÚNCIA 
O coletivo União das Mulheres 

está arrecadando doações para a fi-
lha de Andreza, que podem ser entre-
gues no Café Lagoa, em Tibau do Sul, 
ou através do Instagram @uniaodas-
mulheres.tbs. À reportagem, a equi-
pe do movimento denunciou a falta 
de atendimento policial na região. 
Recentemente, uma mulher – que 
preferiu não ser identificada – teve 
a casa invadida e sofreu uma tenta-
tiva de estupro. Ligou para a Polícia 
Militar, mas não foi atendida. Ela só 
conseguiu registrar Boletim de Ocor-
rência na delegacia dois dias após a 
situação. Segundo o coletivo, não há 
atendimento especializado para as 
mulheres vítimas de violência.  

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO 
Em julho deste ano, a Polícia 

Civil instituiu o Núcleo de Investi-
gação Sobre Pessoas Desaparecidas 
(NIPD), da Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), para rea-
lizar procedimentos com o objetivo 
de investigar o desaparecimento de 
pessoas, além de executar ou difun-
dir pedidos de localização de pesso-
as desaparecidas. A divisão é respon-

sável apenas pelas notificações em 
Natal e Região Metropolitana. Dentre 
as funções que estão a cargo do nú-
cleo estão: coordenar a distribuição 
das investigações de desaparecimen-
tos de pessoas na Grande Natal e so-
licitar informações às diretorias que 
atuam diretamente com a atividade 
para consolidar um banco de dados, 
com o objetivo de mantê-lo sempre 
atualizado.  

Não é necessário esperar 24 ou 
48 horas para registrar o desapare-
cimento de alguém. Se acreditar que 
ela pode estar desaparecida, procure 
imediatamente a Polícia Civil. 

Quanto antes for comunicado, 
maiores as chances de a pessoa ser 
encontrada.

RECOMENDAÇÕES 

Não omita informações da polícia 
durante o registro. Leve uma fotografia 

atual do desaparecido;  

Entre em contato com familiares, mesmo 
que residam em outras localidades, pois 
os desaparecidos podem se refugiar em 

casas de amigos ou parentes; 

Entre em contato com hospitais para 
saber se o desaparecido sofreu algum 

acidente ou foi vítima de violência; 

Se a pessoa já desa pareceu antes, 
pro cure onde ela foi en contrada das 

outras vezes.



A Unimed Natal inaugurou esta 
semana o novo Pronto Socorro 
Infantil, localizado dentro do 

Hospital Unimed oferecendo mais co-
modidade e praticidade aos clientes 
da cooperativa. O  espaço proporciona 
diversos benefícios começando pela 
segurança do paciente, que agora não 
precisa realizar grandes deslocamen-
tos  já que o PSI fica próximo às salas 
de exames, do laboratório, da área de 
internação, do centro cirúrgico e  tam-
bém da UTI.  

Além disso, o novo pronto socorro 
conta com dois ambientes distintos 
sendo um para  pacientes com sín-
dromes respiratórias e outro para os 
demais atendimentos. 

Os dois locais possuem consultó-
rio, sala de medicação e observação 
independentes. A sala vermelha, para 
pacientes mais graves, está montada 
com 1 leito para emergências.

O PSI, que antes funcionava num 

prédio anexo ao Hospital Unimed, foi 
inaugurado depois de uma longa tra-
jetória de adaptações, que se iniciou 
quando a cooperativa precisou de um 

espaço com atendimento pediátrico 
24h, em 2017. Com isso a capacidade 
do pronto socorro praticamente du-
plicou.
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DADOS | Potiguar nascido em 2019 tem uma expectativa de viver, em média, até os 76,4 anos, segundo 
estudo feito pelo IBGE. Mulheres no Rio Grande do Norte podem viver até 8 anos a mais que os homens

O potiguar nascido em 2019 tem 
uma expectativa de viver, em 
média, até os 76,4 anos, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O resultado co-
loca o Rio Grande do Norte como líder 
da região Nordeste neste quesito — e 
em nono no ranking nacional. 

Em nove estados do país a expec-
tativa de vida ao nascer das mulheres 
ultrapassa os 80 anos, a maioria nas 
regiões Sul e Sudeste do país, com exce-
ção do Rio Grande do Norte e Distrito 
Federal. A mulher potiguar tem expec-
tativa de vida de 80,2. Para os homens, a 
média é de 72,4.

Essas são algumas informações das 
Tábuas Completas de Mortalidade para 
o Brasil referente a 2019. A expectativa 
de vida fornecida pelo estudo é um dos 
parâmetros para determinar o fator 
previdenciário, no cálculo das aposen-
tadorias do Regime Geral de Previdên-
cia Social.

Em 1940, uma pessoa ao completar 
50 anos, por exemplo, tinha uma ex-
pectativa de viver mais 19,1 anos. Já em 
2019, a esperança de vida para uma pes-
soa nessa faixa etária seria de 30,8 anos. 
Ou seja, atualmente vive-se, em média, 
quase 12 anos mais.

No entanto, a expectativa de vida 
muda conforme a idade da pessoa e o 
sexo, sendo que a taxa de mortalidade 
dos homens é sempre superior à das 
mulheres. E é aos 20 anos que essa cha-
mada “sobremortalidade masculina” 
atinge seu pico. 

Em 2019, um homem de 20 anos 

tinha 4,6 vezes mais chances de não 
completar os 25 anos do que uma mu-
lher do mesmo grupo de idade.

Segundo o levantamento, uma 
pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha 
expectativa de viver, em média, até os 
76,6 anos. Em comparação a 2018, isso 
significa um aumento de três meses, 
quando a expectativa média nacional 
era de 76,3 anos.

Esta idade é diferente entre homens 
e mulheres. Entre eles passou de 72,8 
para 73,1 anos, enquanto que, para elas, 
foi de 79,9 para 80,1 anos.

A maior expectativa de vida em 
2019 foi verificada em Santa Catarina, 
com 79,9 anos, o que representa 3,3 
anos acima da média nacional. O Mara-
nhão teve o pior índice, com 71,4 anos.

RN é único estado do Nordeste em que as mulheres tem expectativa de vida acima dos 80 anos 

Novo pronto socorro conta com ambientes distintos para pacientes com síndromes respiratórias

RN tem maior expectativa de vida 
de todo o Nordeste, aponta IBGE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DIVULGAÇÃO

Unimed Natal inaugura novo Pronto 
Socorro Infantil e amplia atendimento

SAÚDE 

80,2

72,4

é a expectativa de vida das 
mulheres no RN

é a expectativa de vida dos 
homens no RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 027/2020, realizada em 04/11/2020, a 
saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA SOROLÓGICA DE BANCADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE CANINA (CALAZAR), 
DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Empresa: MARQ TECH COM. E SERV. LTDA - CNPJ: 07.969.641/0001-06, saiu vencedora 
no item: 1; totalizando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 26 de novembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento 
da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico 
nº 027/2020 com início 08 de setembro de 2020, realizada em 04 de novembro de 2020 
(quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei 
nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada 
a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA SOROLÓGICA DE BANCADA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE CANINA 
(CALAZAR), DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Empresa: MARQ TECH COM. E SERV. LTDA - CNPJ: 07.969.641/0001-
06, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Jardim do Seridó/RN, 26 de novembro de 2020.
 Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

Edital De Citação – Execução Prazo: 20 (Vinte) Dias Justiça Gratuita: ( ) SIM (x) Não Processo Nº 0801159-75.2013.8.20.0124 Ação: 
Execução De Título Extrajudicial (159) Exequente: Mare Cimento Ltda Executado: Alexandre Dos Santos – Me O(A) Doutor(a) Tatiana Lobo 
Maia, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. Faz Saber, para 
conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (159), Processo de nº 0801159-
75.2013.8.20.0124, proposta por Exequente: Mare Cimento Ltda contra Executado: Alexandre Dos Santos - Me, tendo sido determinada a 
Citação de Executado: Alexandre Dos Santos - Me, CPNJ: 14.120.287/0001-06, para que: 1) no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 
do débito, no valor de R$ 24.989,72, com correção monetária e juros de mora e incluídas as custas da execução e honorários do advogado, 
os quais arbitro em 5% do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% do valor do 
débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do novo Código de Processo Civil), 2) que, no prazo dos 
embargos (15 dias), reconhecendo o débito, e não tendo condições de efetuar em três dias o pagamento integral do mesmo, efetue o 
depósito judicial de 30% do valor em execução e requeira o pagamento do restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, 
corrigido o débito pelo IGPM e contados juros de mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, 
no prazo de cinco dias a contar da citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do 
débito, sem prejuízos de outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor e exigível na própria 
execução; 4) querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do prazo deste Edital de cada executado aos 
autos e independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios 
considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo 
da execução (art. 919 do novo CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, Ana Claudia Ramalho Da Silva, digitei . Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Parnamirim, aos 5 de junho de 2020 K-27e28/11

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN 

Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-380 – Natal/RN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do SIPCERN, com fundamento no Art. 17, do Estatuto Social, convoca os seus Associados e todos os 
Síndicos do RN, para a Assembleia Geral Extraordinária – AGE a ser realizada no dia 08 de Dezembro de 2020, 
terça-feira, em primeira convocação às 19:00 horas com a presença de metade mais um dos Associados, e em 
segunda convocação, às 19:30 horas, com qualquer número de Associados, em sua sede social na Rua Sérgio Severo, 
1161, Lagoa Nova, CEP 59063-380, entrada pela Rua São José, 2006, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 
IMPORTANTE: Em virtude das recomendações de combate à pandemia do corona vírus, a assembleia será 
realizada virtualmente, utilizando o aplicativo ZOOM, e mensagens por e-mail para coleta de assinaturas dos 
participantes, com uso do sistema da https://www.clicksign.com/. 
Pauta da Assembleia: 
1) aprovação da lista atualizada dos Associados aptos para votarem; 
2) aprovação de maior abrangência para viabilizar contratações diretas e/ou indiretas de todos os empregados de 
condomínios do RN; 
3) aprovação de novo tipo de benefício, de uso de “Cartões de Alimentação e Refeição” por empresa credenciada pelo 
Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT), sem aumento de custo para os 
empregadores; 
4) aprovação de novo tipo de benefício, que é o uso de “Cartões de Transporte”, para beneficiar o trabalhador em seus 
deslocamentos, por empresas credenciadas que atendem aos diversos sistemas de operadoras de transporte público; 
5) aprovação do RENOPIS - Regime Especial de Normas e Piso Salarial do SIPCERN; 
6) aprovação de outorga de poderes para o Presidente do SIPCERN representar a categoria e realizar as negociações 
da CCT 2021 com FENATEC-SINDRATEC/RN, SINDBOC/RN e SINDSEGUR/RN; 
7) aprovação da proposta da Convenção Coletiva de Trabalho 2021; 
8) assuntos diversos. 

Natal/RN, 27 de novembro de 2020. 
Luiz Valério Dutra Filho 

Presidente 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A Usina Estivas Ltda – inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Simplificada do 
Barramento do Rio Baldum, com prazo de validade até 27 de outubro de 2026, em favor do empreendimento, 
do barramento utilizada para abastecer a Industria na alimentação das caldeiras, localizada na Fazenda 
Limoal, município de Arez/RN   

 
CÉLIDO RICARDO DA SILVA 

SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação  
da  Barragem do Prata com seu volume de 9.321.194,00 m³, utilizada para irrigação da cana de açúcar, 
localizada na Fazenda Limoal, no município de Goianinha/RN   
 

CÉLIDO RICARDO DA SILVA 
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS 
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SALÁRIOS | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra que o Rio Grande do Norte encerrou 
o mês de outubro com 13.840 admissões e 9.077 desligamentos, com saldo positivo de 4.763 vagas

O Rio Grande do Norte fechou o 
mês de outubro com saldo po-
sitivo de 4.763 vagas de empre-

go com carteira assinada. O resultado 
consiste no quinto mês seguido de 
bons números na abertura de trabalho 
em 2020, segundo dados divulgados 
nesta quinta-feira 26 pelo Ministério da 
Economia. 

De acordo com o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), o Rio Grande do Norte encerrou o 
mês de outubro com 13.840 admissões 
e 9.077 desligamentos contratuais, o 
que representa uma variação positiva 
de 1,13%. O saldo de outubro é o segun-
do melhor da série mensal em 2020. O 
recorde foi registrado em agosto, com 
5.901 novos postos de trabalho criados. 
Em setembro, o número foi de 4.528 
novas carteiras assinadas. 

Ao longo de 2020, contudo, o ba-
lanço geral de empregos segue nega-
tivo. Com os números de outubro, o 
saldo total do ano é de 1.103 empregos 
perdidos entre os potiguares. 

De acordo com os dados do Caged, 
os registros eram ruins ainda antes da 
crise sanitária da pandemia da Co-
vid-19 afetar a economia brasileira. O 
período entre janeiro e maio terminou 
com resultados negativos. O pior mês 
foi abril, com um total de 9.518 postos 
de trabalho fechados no Rio Grande do 
Norte.

Pelo quarto mês consecutivo, o 
saldo de geração de empregos ficou 
positivo. Foram criadas 394.989 vagas 
com carteira assinada em outubro, 
resultado de 1.548.628 admissões e de 

1.153.639 desligamentos. 
O estoque, que é a quantidade total 

de vínculos ativos, em outubro chegou 
a 38.638.484, variação de 1,03% em re-
lação ao mês anterior. No acumulado 
do ano, o saldo é negativo em 171.139, 
decorrentes de 12.231.462 admissões e 
de 12.402.601 desligamentos.

Dos cinco grandes grupamentos 
de atividades econômicas, quatro ti-
veram saldo positivo no emprego em 
outubro. O principal foi o setor de ser-
viços, que abriu 156.766 novas vagas. 
No comércio foram criados 115.647 
postos; na indústria, 86.426; na cons-
trução, 36.296.

Segundo Ricardo Valério , pre-
sidente do Conselho Regional de 
Economia (Corecon),  os números do 
Caged de outubro apontam para uma 

recuperação da economia potiguar. 
Ele avalia  que os números positivos 
no saldo de empregos irão persistir no 
atual patamar até fevereiro. "Há uma 
tendência de que o registro positivo 
continue no atual momento, com a al-
ta das contratações temporárias inicia-
da em novembro, algo que deve seguir 
até fevereiro. O resultado mostra clara 
de recuperação da ecomia potiguar. 
Desta forma, é muito importante que o 
governo federal continue a estimular o 
crédito, com juros baixos, para uma re-
tomada ainda mais consistente ao lon-
go próximo trimestre. Haverá uma re-
tração nos empregos a partir de março, 
com o fim dos contratos temporários, 
mas se espera uma recuperação grada-
tiva ao longo dos meses, com um pico 
positivo superando os 3%", encerra.

No Brasil, o saldo de empregos ficou positivo: foram 394.989 vagas com carteira assinada

RN tem 5º mês seguido de saldo 
positivo na abertura de empregos

JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

DIVULGAÇÃO

OA empresa aérea de baixo custo 
Nella Linhas Aéreas protocolou 
pedido na Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC) para iniciar 
operações regionais no país. O desejo 
é operar no 1º semestre de 2021 nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Segundo a Anac, o pedido faz parte 
da 1ª de uma série de etapas para a ob-
tenção do COA (Certificado de Opera-
dor Aéreo), documento que autoriza o 
início das atividades da companhia. O 
processo pode durar vários meses, até 
que a empresa esteja apta a lançar o 1º 
voo, mas a previsão é de que isso ocor-
ra ainda no 1º semestre de 2021.

A Nella Linhas Aéreas é contro-
lada pela americana Nella Airlines 
Group Inc, instalada em Delaware, 
nos Estados Unidos. Tem o capital 
100% estrangeiro. 

A Nella deve operar, inicialmente, 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

-Oeste com aviões ATR 72-600, muito 
utilizados para pouso e decolagem 
em aeroportos menores. As aeronaves 
possuem capacidade para transportar 
até 72 passageiros em voos regionais.

Segundo Ministério do Turismo, 
a companhia aérea terá, a princípio, 
voos operando a partir do centro de 
operações no Aeroporto Internacional 
de Brasília e do centro administrativo 
no aeroporto Campo de Marte, em São 
Paulo. Expectativa é de que voos iniciem em 2021

Empresa aérea de baixo custo pede 
à Anac para operar voos no Nordeste

AVIAÇÃO

72
é a capacidade de passageiros 

nos aviões da Nella Linhas Aéreas

 

 

 

 

  
 

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA-LP 
 

ESVALDO CONRADO DE LIMA ME CNPJ: 22.429.548/0001-94, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Previa – LP para extração de ARGILA numa área de 20,00 hectares, com volume mensal de 4.000,00 
m³/mês, localizado no Sitio Lagoa Cumprida, Zona Rural de Lagoa D’Anta – RN CEP: 59.227-000. 

 
ESVALDO CONRADO DE LIMA ME  

Requerente/Proprietário 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO): 
 

O F G SOARES (F GÁS), CNPJ: 18.351.433/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para a revenda de 
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na RUA FRANCISCO NUNES DE AMORIM NETO, nº 1050 – 
PLANALTO TREZE DE MAIO. CEP: 59.628-600 no município de Mossoró-RN. 

 
Francisco Gomes Soares - Diretor 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA RE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
INDÚSTRIA VIKING EIRELI, CNPJ 33.093.629/0001-82, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para Fabricação de 
álcool 46 INPM e 70 INPM, localizada na Rua Paulo Jardim, s/n – Lote A2, Distrito Industrial I, Macaíba/RN, 
CEP 59.280-000. 
 

Daniel de Miranda Motta 
Sócio Administrador 

 

 

 

  
 

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE SIMPLIFICADA-RLS 
 

JOÃO WALACE DA SILVA – ME CNPJ: 40.804.494/0001-81, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
Simplificada RLS – 2015-088152/TEC/RLS-0168 validade 08/07/2021, para industria de cerâmica para 
produção de tijolos, lajotas e blocos estruturais, localizada na Rodovia BR 304, Km 114, Fazenda Poaça, 
Zona Rural, Assú-RN  

JOÃO WALACE DA SILVA – ME  
Requerente/Proprietário 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO 
 

MARINA BADAUE LTDA, CNPJ Nº 09.399.296/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização e 
Operação, para a licenciamento de um Píer localizado na praia de Pirangi do Norte, Parnamirim/RN. 

 
GASTÃO GROSSMANN CABRAL 

Proprietário 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

AUTO POSTO SANTO EXPEDITO EIRELI, CNPJ: 03.445.752/0001-54, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação para um Posto Revendedor de combustíveis líquidos, com capacidade de armazenamento de 30m3, 
localizado a Rua Umbelina Moreira, 230, Centro, Tenente Ananias/RN, CEP: 59.955-000. 
 

LEDIMAR DE SOUZA LEITE NETO 
Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO): 
 

O KARL CAVALCANTE MEDEIROS EIRELI (KCM CONSTRUÇÕES), CNPJ: 34.788.750/0001-91, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na AV. ABEL COELHO, 
S/N, BOX 01 – Abolição II. CEP: 59.612-300 no município de Mossoró-RN. 

 
KARL CAVALCANTE MEDEIROS EIRELI - Diretor 
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ZAPPING

Gusttavo Lima mostrou mais uma vez que está com foco total em seu estilo de vida saudável, ao dividir o resultado 
do treino na academia. Após finalizar as atividades físicas, o cantor posou sem camisa e exibiu o corpo musculoso. 
“Exercício pago... Agora posso beber?”, brincou na legenda da foto compartilhada no Instagram. No registro, o 
artista revelou que fez 30 minutos de exercícios e queimou 178 calorias.

CORPO DEFINIDO DE GUSTTAVO 
LIMA CHAMA ATENÇÃO DE FAMOSOS

A cantora gospel Quesia Freitas, que foi filmada 
sendo agredida pelo marido, Bruno Feital por causa 
de um achocolatado, em um shopping na zona oeste 
do Rio, fez acusações de outros episódios de violência 
e até de abuso sexual. “Essa agressão do shopping só 
o empurrão e o puxão, mas só eu sei o que passava 
dentro de casa. Ele sempre me ameaçou, dizia que 
iria me matar, que iria me jogar da sacada, que tinha 
coragem para isso. Já me ameaçou com uma arma 
diversas vezes e até tentou me estrangular em uma das 
brigas que tivemos”, contou.

Dinho Ouro Preto usou as redes sociais para se redimir com os emos. O músico, vocalista do Capital Inicial, 
gravou um vídeo para pedir desculpas aos fãs de bandas como NX Zero, Fresno e Restart, pode tê-los xingado 
por volta de 2010. “A vida dá voltas, Eu falei alguma groselha sobre o NX Zero e sobre o Fresno. Eu me arrependi. 
Lembro que era uma entrevista com o Lobão. Foi um engano. Eu já tinha me desculpado com o Lucas [líder do 
Fresno]. O Lobão se caracterizou por esculhambar muito as obras dos outros. E durante muito tempo eu fazia algo 
parecido”, explicou Dinho.

CANTORA GOSPEL ACUSA MARIDO DE ABUSO 
E AGRESSÕES: ‘AMEAÇOU JOGAR DA SACADA’

DINHO OURO PRETO PEDE DESCULPAS AOS 
EMOS POR TER XINGADO BANDAS: “ME ARREPENDI”
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ARTE 4ª edição integrou com sucesso vários segmentos artísticos

LINE-UP Programação do “Burburinho Avarandado” será formada por seis shows de cantoras potiguares – Dani Cruz, Aiyra, Clara Pinheiro, Ângela Castro, Ananda Krishna e Bex

A 4ª edição do Burburinho 
Festival de Artes aconteceu em 
março deste ano, integrando 

com sucesso diversos segmentos 
artísticos. Depois do evento, veio 
a pandemia da Covid-19 e as luzes 
dos grandes palcos se apagaram. 
O segmento cultural precisou se 
reinventar: as salas de casa, as 
varandas e as telas, transformaram-
se em novos espaços para shows, 
espetáculos e outras iniciativas – que 
encontraram no meio virtual uma 
forma de continuar pulsando. 

Pensando nisso, o Burburinho 
Festival de Artes decidiu realizar, 
de 3 a 5 de dezembro, uma edição 
especial em formato online intitulada 
de “Burburinho Avarandado”, sem 
perder o encanto dos encontros 
anteriores. Além de um alívio para 
quem já gosta do evento, o festival 
vai proporcionar para a equipe de 
profissionais e artistas envolvidos, 
que foram diretamente afetados pelo 
isolamento social, um respiro, uma 
oportunidade de voltar ao trabalho 
e de movimentar economicamente 
uma cadeia produtiva consistente. 

REPRODUÇÃO

LUANA TAYZE 

FESTIVAL | Por causa da pandemia da Covid-19, edição do festival querido dos natalenses acontece de
maneira virtual nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, sem perder o encanto dos encontros anteriores

BURBURINHO 
AVARANDADO

Edição virtual
“Burburinho Avarandado”

Quinta-feira, 3 de 
dezembro:

16h: Dani Cruz e Aiyra 

Sexta-feira, 4 de dezembro
17h: Clara Pinheiro e 

Ângela Castro 

Sábado, 5 de dezembro
18h: Ananda Krishna e Bex

PROGRAMAÇÃO

A programação do “Burburinho 
Avarandado” será formada por seis 
shows de cantoras potiguares – Dani 
Cruz, Aiyra, Clara Pinheiro, Ângela 
Castro, Ananda Krishna e Bex –, 
exaltando o trabalho autoral dessas 
artistas contemporâneas relevantes, 
que possuem tantas contribuições 

através das obras musicais. No 
festival, essa força e protagonismo das 
mulheres também está no backstage, 
por trás dos holofotes, com várias 
profissionais ocupando diversas 
funções, inclusive a direção geral, 
através da produtora cultural Nathalia 
Santana. 

Desde 2017, primeiro ano do 
projeto, mais de 75% da equipe é 
composta por mulheres, assim como 
o trabalho de curadoria sempre 
pontua como prioridade um line-up 
diverso e inclusivo. Nesta edição, as 
apresentações musicais serão exibidas 
no canal do festival no YouTube, sendo 

dois shows por dia, com repertório 
todo composto por músicas autorais 
das artistas potiguares, mantendo a 
característica principal do festival de 
valorização da cultura local.

Para ficar por dentro de todas 
as novidades, o público pode 
acompanhar as informações da 
edição especial no perfil do Instagram 
@burburinhofestivaldeartes. A 
edição virtual do Burburinho 
Festival de Artes é um projeto da 
Pinote Produções, com patrocínio 
da Prefeitura de Natal e do Governo 
Federal, através da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc.

QR CODE
Acesse e siga para o 

canal do Burburinho  
no YouTube



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

APOIO 
Presidente do PSB no Rio Grande do 

Norte, o deputado federal Rafael Motta fez 
questão de homenagear nas redes sociais 
o seu colega de partido e de Câmara dos 
Deputados que é candidato a prefeito de 
Recife, João Campos, pelo seu aniversário, 
nesta quinta-feira.  

INSPIRADOR 
Na mensagem a João Campos, que 

disputa um segundo turno histórico e 
emocionante na capital pernambucana 
contra a sua prima e também deputada 
Marília Arraes, Rafael Motta afirma que 
ele “é um jovem que inspira”, que “faz a 
boa política” e que “está sempre disposto a 
lutar por um país melhor”.

PSB
Segundo o parlamentar potiguar, 

Campos “é um dos grandes quadros do 
PSB”. “E eu tenho a felicidade de caminhar 
ao seu lado no Congresso Nacional. 
Feliz aniversário, meu amigo. Que o seu 
caminho seja de luz e sucesso”, escreveu 
Motta em seu Instagram. 

ANIVERSÁRIO E LANÇAMENTO 
Quem também aniversariou ontem 

e ganhou elogios do presidente estadual 
do PSDB e da Assembleia Legislativa, 
Ezequiel Ferreira, pelo início do projeto 
de execução do Sistema Seridó no RN foi 
o ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho. “Merece todo o sucesso 
nesta importante missão não só para o 
Rio Grande do Norte, mas para todo o 
Nordeste e o Brasil”, disse o parlamentar 
tucano. 

IMPORTÂNCIA 
Ezequiel, que participou 

pessoalmente, no Ministério do 
Desenvolvimento Regional, em Brasília, 
do lançamento da licitação do projeto 
Sistema Seridó, que vai interligar as 
bacias hidrográficas do Seridó potiguar, 
afirmou que “esta é uma das obras mais 
importante para a segurança hídrica da 
população seridoense”.  

PASSOS 
Ele explicou que o primeiro passo 

dado foi a abertura da licitação para a 
execução das obras do sistema, que vai 
abastecer cerca de 280 mil pessoas em 24 
municípios desta importante região do 
RN. “O Projeto será executado em duas 
etapas e contém dez trechos”, ele explicou. 

ABRANGÊNCIA 
O Sistema Seridó Norte captará a 

água no Reservatório Armando Ribeiro 
Gonçalves, em Jucurutu. Já o Sistema 
Seridó Sul levará as águas do Rio São 
Francisco a partir do Reservatório 
Oiticica.

CAMPANHA DEU COVID 
E mais um parlamentar do RN mostra 

preocupação com o aumento de casos de 
Covid-19 no Estado. O deputado estadual 
José Dias disse que é preciso proteger 
as pessoas que correm maior risco com 
a doença ao fazer relação direta entre 
o crescimento de casos e a campanha 
eleitoral, “feita de forma muito aberta e 
participativa”. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>> Novo biênio: A Associação 

de Procuradores do Estado do 
Rio Grande do Norte (Aspern) 
elegeu nova diretoria para o 
biênio 2021-2022 nesta quinta-
feira, 26. A posse ocorre em 
março. Vai presidir a Associação 
a procuradora Leila Tinoco da 
Cunha Lima Almeida e Magna 
Letícia será a vice-presidente. 

>> O Itamaraty disse em carta 
que reação da China a Eduardo 

impedir o corte de orçamento que 
a área vai ter para o próximo ano? 
Não, Damares confeitou um bolo. 
Enquanto brincava, fazia piadas 
e preparava o prato, ela dizia que 
as mulheres poderiam denunciar 
violência usando o número 180”. 
De Luciana Bugni para o UOL, 
sobre atitude da ministra da Mulher 
Damares Alves no dia em que se 
pede o fim da violência contra o 
gênero feminino. 

Bolsonaro foi ofensiva e desrespeitosa. 
Mas quando o filho do presidente fez 
postagem tentando incriminar aquele 
país por espionagem o ministério 
comandado por Ernesto Araújo ficou 
bem quietinho. 

>> “O que ela preparou para o 
Dia Internacional da Eliminação 
da Violência contra a Mulher? Uma 
cartilha, acolhimento, tentativa de 
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LÓGICO 
“Tinha o risco enorme de aumentar 

os casos de coronavírus, o que 
aconteceu”, ele comentou. Segundo o 
deputado, somado a isso, a juventude, 
que já estava no limite de tolerância, foi 
para rua. “Vimos no mundo inteiro um 
grito de independência da juventude, 
curtindo a vida como se nada tivesse 
acontecendo. É perigoso”, ressaltou o 
parlamentar. 

INVIÁVEL 
Apesar do relato temerário, o 

parlamentar avaliou que não acha 
viável um novo lockdown no Rio 
Grande do Norte. Para ele, devem ser 
preservados os mais vulneráveis e com 
racionalidade.

PALMAS 
Em tempos de escassez e de 

preocupação com o meio ambiente, 
vale noticiar ações como a do deputado 
estadual Ubaldo Fernandes, que teve a 
iniciativa de elaborar o Projeto de Lei 
100/2020, aprovado nesta quarta-feira 
na reunião da Comissão de Defesa do 
Consumido, Meio Ambiente e Interior 
da Assembleia Legislativa, que propõe a 
economia e o uso racional da água.  

CAMPANHA 
O projeto, relatado pelo deputado 

Sandro Pimentel (PSOL), institui 
a campanha de racionalização de 
consumo de água, como forma de 
garantir esse recurso no meio ambiente 
para as gerações atuais e futuras.  

RACIONAR 
Ubaldo justificou que muitas 

pessoas não dão muita importância 
para o consumo consciente de água, 
porque acham que ela é um recurso 
inesgotável, podendo ser utilizada 
à vontade, o que não corresponde 
à realidade. Essa impressão se dá, 
segundo o parlamentar, porque “vemos 
água por todos os lados”. Porem apenas 
2,5% do que existe de água no planeta é 
o tipo destinado ao nosso consumo. 

UNIDOS 
A governadora Fátima Bezerra, o 

reitor da UFRN Daniel Diniz e o prefeito 
de Natal Álvaro Dias, com o apoio da 
deputada federal Natália Bonavides 
e das vereadoras Divaneide Basílio e 
Brisa Brachhi, conseguiram resolver 
o problema das 60 famílias abrigadas 
irregularmente no antigo prédio da 
Faculdade de Direito, tombado como 
Patrimônio Histórico da União. 

SOLUÇÃO 
A solução para a ocupação 

Emmanuel Bezerra será cadastrar 
parte delas no programa estadual 
Pró-Moradia. O grupo deve receber 
novas casas em 2021. Segundo Fátima 
Bezerra, também ficou garantido a 
remoção das famílias para um terreno 
da Prefeitura, ao lado do Hospital 
Santa Catarina, para redução de riscos 
à vida, uma vez que o antigo prédio 
da faculdade de direito de Natal - 
palco da ocupação- corre risco de 
desabamento.

Unidos: O orgulho do deputado federal Ezequiel Ferreira ao acompanhar o ministro conterrâneo
Rogério Marinho no lançamento da licitação do projeto Sistema Seridó, em Brasília

Reitor da UFRN Daniel Diniz, prefeito Álvaro Dias, governadora Fátima Bezerra e deputada federal Natália 
Bonavides aplaudindo o entendimento e solução para as família da Ocupação Emanoel Bezerra
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou com mudanças no céu! Desde a 0h44, nossa 
fada sensata Lua está de rolê por Touro, formando uma 
aglomeração delicinha com Urano. Essa confirguração 
indica que o dia será repleto de surpresas: algumas boas, 
outras nem tanto. 

Depois de ter dado match com Marte, em Áries, a Lua 
segue o baile e se aboleta no signo de Touro, onde 
encontra o planeta Urano. Essa configuração astral 
faz oposição ao regente do seu signo, Vênus. E isso 
significa... que deu ruim, meu cristalzinho!

Sextou de boa na lagoa, Touro! Hoje o clima astrológico 
está mais ameno, pois Mercúrio está sussa e troca likes 
com Plutão e Júpiter. Isso é ótimo para quem precisa 
elaborar novas estratégias para superar ou contornar os 
desafios que o campo profissional impõe. 

Hoje o planeta Mercúrio troca likes e forma um aspecto 
maravigold com o poderoso Plutão e com o benéfico 
Júpiter, anunciando a conclusão de um acordo ou o 
fechamento de uma parceria profissional que você estava 
ambicionando há muito tempo. 

Sextou, Gêmeos! E bora andar pra frente, porque a única 
pessoa que ganhou dinheiro andando pra trás foi o 
Michael Jackson. Mas não espere moleza no dia de hoje: 
situações inesperadas podem forçar você a mudar de 
ritmo e rebolar. 

Sextou, finalmente! Semaninha agitada, né, Sagita? Para 
recuperar o fôlego depois das tensões dos últimos dias, 
é melhor sossegar o facho e ficar de boa na lagoa nesta 
sexta, sem tomar nenhuma nova iniciativa importante, 
especialmente no campo financeiro.

Câncer, é hoje que você volta a dormir direito, meu 
cristalzinho! Pois é, meus consagrados, quem vem 
perdendo o sono por conta de um problema, deve 
aproveitar o dia de hoje para resolvê-lo de uma vez por 
todas.

Caprica, mil sextarão à sua direita, dez mil à sua esquerda, 
mas tu não sextarás! As configurações astrológicas do dia 
de hoje sugerem um clima ainda bem tenso e agitado, 
especialmente no início da manhã. Você vai pular da 
cama decididx a dar logo andamento aos seus projetos.

Sextou com Black Friday e um aviso de sossega Leão, 
ou melhor, sossega o facho, Leão! É que hoje os astros 
recomendam que você se dedique a recuperar o fôlego 
depois das tensões dos últimos dias. Por isso, é melhor 
você não tomar nenhuma nova iniciativa hoje.

Aquário, a semana chega ao fim com a Lua de rolê 
por Touro, signo que tem ligação com bens materiais, 
finanças e todas aquelas coisas que oferecem 
segurança e que permitem obter sustento. Avanço de 
modernidades - com a internet - nos negócios.

Sextou e você que lute para dar conta de todas as 
demandas do dia de hoje, Virgem! Para hoje, os 
astros prometem um astral tenso e agitado, repleto 
de solicitações e imprevistos que podem, inclusive, 
atrapalhar o bom andamento de suas atividades.

Peixes, nosso reizinho Mercúrio está de rolê no 
signo de Escorpião e troca likes com Júpiter, Saturno 
e Plutão, que seguem o baile aglomerados em 
Capricórnio. Essa configuração sugere que ocorrerão 
mudanças importantes no âmbito social e econômico.

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 1

Bate-Rebate
nA Globo espera por uma 

disparada de vendas da novela 
“Órfãos da Terra”...nNas 

próximas feiras internacionais será 
um dos principais produtos na 

prateleira, em função da conquista 
do Emmy de Melhor Novela em 
2020...nIsso sempre pesa muito 

lá fora.O Canal OFF promove dia 
8 de dezembro a segunda edição 
do “OFF Conecta”...nO evento, 
multiplataforma, terá conversas 
pautadas pelo protagonismo do 

tempo neste novo momento, 
como ele dita o ritmo do mundo...
nTambém no próprio dia 8, o 
OFF comemora nove anos, e 

terá uma programação especial...
nEntre as atrações, a exibição 
do filme inédito “Flow State”, 
às 17h, com o surfista Russell 
Bierke.nA TV, ontem, perdeu 
Teresa Guimarães, uma das 

profissionais de bastidores mais 
competentes. Que ano.nGlobo 

está confirmando para abril, faixa 
das 21h, a estreia de “Um Lugar 

ao Sol”.

Na pandemia, o comportamento das TVs sempre foi exemplar

As últimas atualizações 
revelam que, a exemplo de 
outros tantos países, também 
aqui no Brasil, após uma lenta 
queda, houve um novo aumento 
de pessoas contaminadas pela 
Covid-19.

E que o cenário, segundo 
profissionais da saúde, não é nada 
animador para os próximos dias, 
porque os registros são muito 
semelhantes aos observados no 

pico da pandemia.
O número de internações 

voltou a crescer de forma bem 
importante.

Nos bastidores, até com 
alguma insistência, fala-se no 
anúncio de novas medidas 
restritivas, imediatamente após a 
realização das eleições marcadas 
para este próximo domingo. 
Complicado e de se lamentar.

Faltou em outros 

tantos setores, conclui-se, a 
responsabilidade que, por 
exemplo, tiveram as principais 
TVs, como Record e Globo, em 
só retornar com seus programas 
e gravações de novelas, sem 
quaisquer incidentes, após tornar 
obrigatório o cumprimento 
de rigorosos protocolos de 
segurança. Posturas que 
merecem o melhor dos 
reconhecimentos.

INSTAGRAM

VOLTA DA FERNANDA
Fernanda Lima segue contratada 
da Globo e tem boas perspectivas 
de voltar ao ar no ano que vem. 
Já existem conversas em cima 
disso. Resta saber se em novo 
formato ou com um repaginado 
“Amor & Sexo”.

TÁ EXPLICADO
Sobre o Phelipe Siani e o seu 

sumiço da CNN Brasil, a assessoria 
dele explicou que “após sentir alguns 
sintomas, ele testou positivo para 
a Covid-19”. E que está cumprindo 
período de isolamento em casa, sem 
maiores complicações. Ótimo.

SEGUE NORMAL
O SBT não pretende fazer nada 

especial para o Natal e Ano Novo. 
Além da retrospectiva do jornalismo, 
os programas foram autorizados a 
produzir edições comemorativas. 
Mas só isso. Entende-se que o 
momento não é de muita festa. 

POR SUA VEZ
A “Retrospectiva 2020” da Globo, 

no ar em 29 de dezembro, terá a 
pandemia como ponto principal. E 
tudo que aconteceu a partir dela, 
além dos protestos antirracistas nos 
Estados Unidos, as queimadas no 
Brasil, a vitória de Biden nos EUA, 
entre outros.

PROTOCOLOS
Mesmo com casos de 

Covid-19 não poupando o elenco, 
as gravações de “Salve-se Quem 
Puder” seguem muito adiantadas, 
devido ao processo adotado pela 
Globo contra o novo coronavírus.
Existe até a possibilidade de 
serem encerradas no próximo 
dia 10. 

ROTEIRO ADAPTADO
Já em relação à atriz Flávia 

Alessandra, que se recupera bem 
da Covid-19, ela não está prevista 
para os próximos dias de gravações 
e o roteiro foi adaptado.Segundo 
a Globo, não haverá perdas para o 
andamento da novela.

LIBERADA
Sabrina Sato, que testou positivo 

para o coronavírus, cumpriu o 
período de isolamento e já está 
liberada pelos médicos.E, aos poucos, 
retomando as suas atividades.

 A PROPÓSITO
Nesta sexta, 23h15, no quinto 

episódio de “Game dos Clones”, 
da Sabrina, o solteiro da vez é o 
dentista e cantor Thiago Luz.
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E quem disse que uma aula não 
pode acontecer sobre duas 
rodas? Uma escola particular 

de Natal resolveu passar as últimas 
lições do ano nas ruas, com os alunos 
montados em bicicletas. O passeio ci-
clístico acontece neste sábado 28, às 
15h30, para provar que aprendizagem 
e qualidade de vida podem pedalar 
juntas.

A iniciativa é do Complexo Edu-
cacional Contemporâneo e a unidade 
da escola no bairro de Cidade Verde 
será os pontos de chegada e de parti-
da do passeio. 

Os alunos, em suas bikes, vão 
até a Barreira do Inferno. Durante o 
percurso, ensinamentos importantes 
sobre biologia, história e geografia.

De acordo com a gestora de Co-
municação da instituição, Giovana 

Andrade, a aula um tanto incomum, 
além de produtiva pedagogicamente 
falando, também casa com a dinâmi-
ca que vem sendo adotada por várias 
escolas: a de promover conhecimento 
ao ar livre. 

“Seguimos todos os protocolos 
impostos pela pandemia e a amplia-
ção de atividades fora da sala fechada 
é uma delas. As experiências de uma 
aula de campo ajudam e muito na 
aprendizagem. É preciso destacar 
também o estímulo à prática de ati-
vidades físicas, tão importante para 
o desenvolvimento de crianças e ado-
lescentes”, acrescenta ela. 

As inscrições para o passeio ci-
clístico do Complexo Educacional 
Contemporâneo seguem até o dia 26 
de novembro e podem ser feitas pelos 
perfis da escola nas redes sociais.

A Argentina parou nesta quin-
ta-feira 26 para se despedir do 
ídolo Diego Armando Marado-

na à Casa Rosada. Durante todo o dia, 
milhares de pessoas se acumularam 
na região que compreende o Obelisco 
até as proximidades da Praça de Maio, 
que fica em frente à sede do governo, 
para dar adeus ao jogador. O enterro 
aconteceu no cemitério Jardin de Bella 
Vista, em Buenos Aires.

O ídolo do futebol argentino mor-
reu na quarta-feira em Buenos Aires. 
Aos 60 anos, completados no mês pas-
sado, ele trabalhava como técnico do 
Gimnasia y Esgrima, de La Plata, e lu-
tava contra uma série de problemas de 
saúde. Morreu depois de sofrer parada 
cardiorrespiratória.

Uma homenagem em forma de 
aplausos e cânticos entoados exata-
mente às 10 horas da A chegada do 
corpo de Maradona à Casa Rosada 
aconteceu por volta das 4 da manhã, 
mas o acesso ao caixão, fechado, co-
berto por camisetas da seleção argen-
tina, Boca Juniors e bandeira nacional, 
foi permitido ao público às 6 horas. 

“Eu tive uma infância difícil e, por 
muito tempo a melhor coisa da minha 
vida foi ver o Maradona jogar”, disse 
um torcedor mais velho que esperava 
na fila quilométrica que se formou na 
porta da Casa Rosada.

Maradona tinha deixado o hospital 
havia duas semanas após ser interna-
do para tratar de um hematoma no 
cérebro. Depois disso, o camisa 10 da 
Argentina foi levado para casa, na ci-
dade de Tigre, na região metropolitana 
de Buenos Aires, para terminar a sua 
recuperação. 

A recomendação médica era para 
que cuidasse principalmente da de-
pendência química de remédios e de 

álcool. Seu médico chegou a dizer que 
ele precisava se cuidar. Maradona não 
queria fazer o tratamento e tentou dei-
xar o hospital antes do tempo.

O ex-jogador estava em sua casa 
quando se sentiu mal. Familiares e 
funcionários chamaram uma ambu-
lância para socorrê-lo, mas ele morreu 
antes mesmo da chegada do veículo de 
emergência. O presidente da Argentina 
decretou três dias de luto no país.

Idolatria, comoção e 
aglomerações marcam 
adeus a Maradona
DESPEDIDA | Diego Armando Maradona morreu na quarta-feira em Buenos Aires. Milhares de pessoas se 
acumularam na região central da capital argentina para participar do velório do ídolo do futebol argentino
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Durante o dia, milhares de pessoas se acumularam na região que compreende o Obelisco até as proximidades da sede do governo argentino

Milhares de pessoas se reuniram para dar adeus ao jogador e chegou a haver confusão
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Escola promove aprendizagem 
durante passeio ciclístico

PANDEMIA

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) anunciou nesta 
quinta-feira o cancelamento 
da edição de 2021 da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, a popu-
lar Copinha. Por causa de cui-
dados com a pandemia do novo 
coronavírus, a entidade optou 
por não realizar a competição, 
que teria início em janeiro. Será 
apenas a segunda vez desde a 
criação do torneio, em 1969, que 
não haverá a disputa. A outra foi 
em 1987, suspensa por proble-
mas de organização.

Em comunicado assinado 
pelo presidente da FPF, Reinal-
do Carneiro Bastos, a entidade 
explica que desde agosto tem 
conversado com médicos e au-
toridades das prefeituras do Es-
tado para avaliar a viabilidade 
do torneio. Porém, por se tratar 
de uma logística que envolve 31 
cidades, 255 jogos, 128 times e 
quase 4 mil atletas, a opção foi 
pelo cancelamento como uma 
medida de segurança.

FEDERAÇÃO 
PAULISTA CANCELA 
EDIÇÃO DE 2021 DA 
COPA SÃO PAULO

POLÊMICA

Um dos esportistas mais 
bem pagos do mundo, Lewis 
Hamilton disse não se opor ao 
teto salarial que será imposto 
para os pilotos de Fórmula 1 a 
partir de 2023. O heptacampeão 
mundial, no entanto, considera 
que a proposta tem de ser cui-
dadosa para não prejudicar os 
maiores talentos do esporte.

A Fórmula 1 tem discutido 
um limite para os salários dos 
pilotos como parte de um es-
forço mais amplo para nivelar 
a disputa entre as equipes mais 
ricas e as que possuem menos 
recursos. “Não me oponho 
pessoalmente a isso”, opinou o 
britânico em entrevista coletiva 
nesta quinta-feira, às vésperas 
do GP do Bahrein, marcado 
para o próximo domingo. Se-
rá a antepenúltima etapa da 
temporada de 2020. O piloto da 
Mercedes se igualou a Michael 
Schumacher no número de tí-
tulos ao conquistar a Fórmula 1 
pela sétima vez.

LEWIS HAMILTON DIZ 
NÃO SE OPOR A TETO 
SALARIAL PARA NA 
FÓRMULA 1
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