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Após quase 1 mês de 
angústia, família se 
despede de José Carlos

IDENTIDADE. 8 E 9 | No Dia da 
Consciência Negra, Agora RN 
relata di� culdades e preconceitos 
enfrentados pelo povo preto em Natal. 
Data é considerada um símbolo da 

luta e da resistência do povo preto em 
busca da equidade racial. É também 
uma homenagem a Zumbi dos 
Palmares, líder negro que lutou contra 
o sistema escravocrata.

Na segurança, dados do Observatório 
da Violência apontam que 86% das 
pessoas assassinadas no Rio grande 
do Norte em 2020 são negras ou 
pardas.

“Permita que eu fale,
não as minhas cicatrizes”

TRE faz nova totalização,
e lista de eleitos muda

ESPECIAL. 13 | No Dia da Consciência 
Negra, advogada natalense Aline 
Juliete (foto) “ocupa” página do Agora 
RN para falar sobre a própria história e 
como a educação transforma

ELEIÇÕES 2020. 4 | Com recontagem, 
PTB subiu de 23.343 para 28.169 votos 
válidos. Candidato Luciano Nascimento 
(PTB) ficou com vaga do então eleito 
Daniel Valença (PT)

DIA DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA: LUTA DIÁRIA 

DE RESISTÊNCIA

LUTO E TRISTEZA. 7 | Corpo do garoto de 8 anos, que sumiu em 21 de outubro, foi encontrado
no último dia 12 em Natal. Polícia Civil ainda investiga o que aconteceu, mas aponta homicídio

 “ocupa” página do Agora 

válidos. Candidato Luciano Nascimento 
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ROSINEI COUTINHO / STF

O senador Eduardo Girão (Po-
demos-CE) protocolou um 
pedido de impeachment con-

tra o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Marco Aurélio Mello. A 
ação tem como base o habeas corpus 
que o ministro concedeu ao tra� can-
te André de Oliveira Macedo, o André 
do Rap, um dos líderes do Primeiro 
Comando Capital (PCC).

No dia seguinte à decisão de Mar-
co Aurélio,  os membros da Corte de-
cidirem, por nove votos a um, que o 
acusado deveria voltar para a cadeia. 
Só que André do Rap deixou o Brasil 
depois da soltura e está foragido.

Girão apresentou o pedido na 
Secretaria Geral da Mesa do Senado 
na tarde desta quinta-feira 19. Para 
o parlamentar, a decisão não deveria 
ter sido tomada de forma monocráti-
ca e vai custar “milhares de reais dos 
cofres” para que o criminoso volte 
para a cadeia.

O senador argumentou, ainda, 
que o ministro Marco Aurélio deveria 
ter ouvido o Ministério Público e que 
a decisão, a qual classi� cou de “esd-

rúxula”, colocou em xeque “a segu-
rança, a ordem pública e a aplicação 
da lei penal”, como a� rmou por meio 
de nota.

“A decisão foi tão esdrúxula que 
teve de ser cassada pelo presidente 
do STF (Luís Fux) e, ao ser analisada 
pelo Plenário, foi derrubada por nove 

votos a um. Agora, o poder público 
vai gastar milhares de reais dos cofres 
para a captura do foragido”, ressaltou 
o senador Girão.

 O Senado, lembrou o parlamen-
tar, tem a prerrogativa de investigar os 
ministros do STF. Caso o presidente 
da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
decida dar continuidade à denúncia, 
será criada uma comissão especial.

“CRIME DE RESPONSABILIDADE”
No documento protocolado na 

mesa do Senado, o senador a� rma 
que o ministro do Supremo come-
teu “crime de responsabilidade”. “O 
fato é que o denunciado, ministro 
decano da Suprema Corte pátria, ao 
ater-se exclusivamente a letra fria da 
lei, inexplicavelmente abdicou da ob-
servação de princípios básicos como 
o da razoabilidade e desconsiderou o 
enorme risco que a soltura de André 
do Rap em especial representa para a 
sociedade em geral.

Meios e motivos não lhe falta-
vam para negar o HC, mas preferiu, 
em tese, ‘ignorar a capa’, tratando o 
réu não como o facínora que é, mas 
como mero paciente, como se fosse 
um anônimo e inofensivo cidadão”, 
argumentou Girão.

Senador cearense protocola pedido
de impeachment contra Marco Aurélio
SENADO  | Ação tem como base habeas corpus que o ministro Marco Aurélio Mello concedeu ao traficante André do Rap, um dos líderes do PCC. No dia seguinte à decisão de Marco 
Aurélio,  os membros da Corte decidirem, por nove votos a um, que o acusado deveria voltar para a cadeia. Só que André do Rap deixou o Brasil depois da soltura e ainda está foragido

Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello alegou que prisão preventiva de André do Rap era ilegal e determinou soltura do preso

O juiz da 18ª Vara Cível da Comar-
ca de Natal, Pedro Rodrigues 
Caldas Neto, determinou que 

o Facebook e o usuário da rede social 
Marco Antônio da Rocha Trigueiro 
retirem do ar todas as publicações re-
lativas à governadora Fátima Bezerra 
no per� l “Notícias no Face” e no ins-
tagram. A informação é da jornalista 
Mirella Lopes, em matéria publicada 
no site Saiba Mais.

Na ação, a governadora pede in-
denização por danos morais e a ga-
rantia da remoção das postagens do 
per� l que tem feito uma campanha 
de ataques pessoais sistemáticos a ela. 
Fátima Bezerra alega na ação que a 
retirada das postagens do ar seria uma 
forma de proteção à imagem e respeito 
à dignidade de sua pessoa diante do 
exercício da vida pública.

Os advogados da governadora 

expõem que o per� l faz postagens for-
jadas em calúnia e difamação com o 
intuito de prejudicar a imagem dela e 
alimentar o ódio contra a petista e sua 
posição partidária. Com esse objetivo, 
Marco Antônio usa em seu per� l do 

facebook palavras de baixo calão para 
fazer ofensas grosseiras, ultrapassando 
o limite da crítica política e passando 
às ofensas pessoais.

Além de fazer a remoção das pos-
tagens, Marco Antônio � ca proibido de 
fazer novas referências à governadora 
em suas publicações até o julgamento 
� nal do processo. A decisão foi de� ni-
da pelo juiz Pedro Rodrigues Caldas 
Neto, da 18ª Vara Cível da Comarca de 
Natal, no dia 16 de novembro. Os réus 
têm um prazo de 72 horas para fazer a 
retirada das postagens. Caso a decisão 
seja descumprida, o magistrado esta-
beleceu multa diária no valor de R$ 5 
mil até o limite de R$ 200 mil.

Na manhã desta quinta 19, ainda 
era possível encontrar postagens refe-
rentes à governadora Fátima Bezerra 
no per� l de Marco Antônio, que costu-
ma usar manchetes apelativas.

Governadora do RN, Fátima Bezerra

Juiz manda remover publicações
do “Notícias no Face” contra Fátima

JUSTIÇA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN Os Centros de Atendimento para 
Enfrentamento à Covid-19 de 
Natal passaram a funcionar em 

novo horário. A partir de agora, segun-
do a Secretaria Municipal de Saúde, os 
locais vão abrir de segunda a quinta, das 
8h às 16h, e nas sextas, das 8h às 12h.

“A SMS Natal [Secretaria de 
Saúde] realiza permanentemente o 
acompanhamento do � uxo de pa-
cientes nos centros e foi constatado 
que, nas últimas semanas, a procura 
tem sido maior. Então, para dar mais 
conforto e evitar aglomerações, vol-
tamos com o atendimento nos dois 
turnos de segunda a quinta e nas 
sextas até 12h”, esclarece George An-
tunes, secretário de Saúde de Natal.

George a� rma que a pandemia 
está “sob controle” em Natal. Até esta 
quinta-feira 19, segundo o secretário, 
havia 8 pacientes internados na UTI 
do hospital de campanha. A unidade 

pode receber até 20 pacientes em 
estado crítico. Na enfermaria, há 18 
pacientes, sendo que a capacidade 
é para 100 pacientes. “A todo mo-
mento, estamos lembrando que a 
pandemia não acabou. Nas últimas 
semanas, de acordo com nosso bo-
letim epidemiológico, veri� ca-se que 
os casos con� rmados são leves em 
adultos jovens e saudáveis com idade 
de 20 a 49 anos, que não precisam de 
internação clínica”, comenta.

Mais de 20 mil pessoas já foram 
atendidas de 7 de julho a 14 de no-
vembro na estrutura montada pela 
Prefeitura do Natal nos três Centros 
de Atendimento para Enfrentamen-
to à Covid-19. Os pacientes passam 
por triagem prévia de enfermagem, 
com avaliação de sinais e sintomas, 
consulta com pro� ssional médico, 
testagem swab e dispensação de me-
dicamentos quando necessário.

Centros Covid-19 de
Natal têm novos horários

MAIS TEMPO
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TUCANOS MAIS VOTADOS
Apesar de o MDB ter sido o 

partido que mais elegeu prefeitos no 
Rio Grande do Norte, foi o PSDB que 
recebeu mais votos nas eleições muni-
cipais do último domingo. Os tucanos, 
liderados no RN pelo deputado estadu-
al Ezequiel Ferreira, receberam no 
pleito quase 400 mil votos, enquanto 
os emedebistas foram votados por 237 
mil eleitores.

REFLEXO DE NATAL
O PSDB também está à frente do 

MDB quando o assunto é tamanho da 
população que será governada a partir 
de 2021. Na próxima gestão, 37% da 
população potiguar terá algum tucano 
como prefeito. O número é puxado prin-
cipalmente por Natal, onde o prefeito 
Álvaro Dias foi reeleito. Já o MDB vai 
governar cidades que, juntas, chegam a 
apenas 11% da população do Estado.

CRESCIMENTO
De 2016 para cá, o PSDB foi o 

partido que mais cresceu no Estado 
em número de prefeitos eleitos. Dos 
167, 10 foram tucanos quatro anos 
atrás. Agora, no último dia 15 de 
novembro, foram 31 eleitos. O MDB, 
coordenado no Estado pelo deputado 
federal Walter Alves, foi o que mais 

ALEXVIANAALEX
elegeu prefeitos este ano (39 ao todo), 
mas o número caiu em relação a 2016. 
Quatro anos atrás, os emedebistas 
conquistavam 44 prefeituras.

QUEDA
No sentido diametralmente oposto, 

está o PSD, liderado no Estado pelo ex-go-
vernador Robinson Faria. O partido, que 
viveu seu auge no RN em 2016, elegendo 
51 prefeitos, desta vez elegeu só 17.

MOMENTOS DISTINTOS
Diferente de Robinson Faria, 

que conseguiu a façanha de eleger 
51 prefeitos com o seu PSD em 
2016, no meio do mandato como 
governador, a governadora Fátima 
Bezerra viu o seu PT eleger apenas 
3 prefeitos este ano: os de Currais 
Novos (Odon Júnior), Afonso Bezer-
ra (Neto de Zoraide) e Sítio Novo 
(Andrezza Brasil).

CÂMARAS MUNICIPAIS
Além de ter o maior número de 

prefeitos no RN, o MDB também 
tem o maior número de vereadores 
eleitos. São 317 espalhados em todas 
as regiões do Estado. O PSDB vem em 
seguida, com 252.

CANDIDATURAS FAKE I
Em Natal, candidatos a vereador 

que não foram eleitos começam a 
se mobilizar para cobrar da Justiça 
Eleitoral uma investigação sobre 
três candidaturas femininas que não 
receberam nenhum voto nas eleições 
deste ano, nem o delas próprias.

A suspeita é de que Janaína Lima 
(PSL), Patrica da Fé (PL) e Michele 
Barros (Republicanos) tenham 
apenas emprestado o nome para 
que os partidos cumprissem a cota 
de gênero e não tenham sequer feito 
campanha.

CANDIDATURAS FAKE III
Se for comprovado que as candi-

daturas foram inscritas apenas para 
preencher a cota, as chapas inteiras 
desses partidos podem ser indeferidas 
pela Justiça Eleitoral e os votos de to-
dos serem anulados. Isso resultaria em 
uma reviravolta épica na composição 
da Câmara Municipal, pois mudaria o 
quociente e a distribuição das cadei-
ras. Além disso, os vereadores eleitos 
Herberth Sena (PL), Ana Paula (PL) e 
Bispo Francisco de Assis (Republica-
nos) perderiam suas vagas.

 BATE-REBATE I
A vereadora reeleita Divaneide Ba-

sílio, presidente do diretório do PT em 
Natal, rebateu nesta quinta-feira 19 as 
críticas que a candidata a vereadora 
Yara Costa fez ao partido. 

Pelo Twitter, Yara – que foi a 8ª 
mais votada da legenda – criticou o PT 

por não oferecer, segundo ela, as mes-
mas condições para os candidatos. Ela 
a� rmou, por exemplo, que recebeu 
menos recursos do fundo eleitoral que 
Divaneide e a outra vereadora eleita 
pelo partido, Brisa Bracchi.

BATE-REBATE III
Segundo Diva, Yara participou de 

todas as discussões internas sobre 
a divisão dos recursos do fundo 
eleitoral. A vereadora reeleita criticou 
a correligionária por expor em público 
assuntos que são internos do partido.

A ELEIÇÃO NÃO ACABOU
O Ministério Público está no encal-

ço dos candidatos que disputaram 
as eleições de Parnamirim. Depois 
de pedir a anulação dos votos do 
vereador Pastor Alex (Solidariedade), 
agora o MP solicitou o mesmo para o 
candidato Berg Silva (Republicanos).

O MP aponta que Berg usou a 
Secretaria de Obras de Parnamirim, 
mesmo estando afastado do cargo que 
ocupava, em benefício da candidatura.

Se a Justiça Eleitoral acatar o pedido 
para anular os votos (457), uma nova 
totalização de votos seria realizada – o 
que resultaria na eleição de César Maia 
(PSD) para a Câmara, retirando a vaga 
de Gustavo Negócio (Republicanos).

JUSTIÇA | Entidade alega que as universidades são autônomas, como previsto na Constituição Federal, e que 
o presidente não tem direito a escolher livremente os gestores. No RN, há dois nomeados nessa situação

O ministro Edson Fachin, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), deu 
cinco dias para que o presidente 

Jair Bolsonaro dê explicações sobre as 
últimas nomeações de reitores em ins-
tituições federais de ensino. Ação apre-
sentada pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) questiona a nomeação de 
candidatos que não ocupam os primei-
ros lugares de listas votadas pelo corpo 
docente das instituições.

Bolsonaro, assim que eleito, deixou 
claro que não seguiria obrigatoriamen-
te as listas com os primeiros colocados 
escolhidos pela comunidade acadêmica 
de instituições de todo o País. A OAB 
pede que as nomeações que foram con-

cretizadas sejam suspensas, assim como 
futuras nomeações.

A entidade alega que as universidades 
são autônomas, como previsto na Consti-
tuição Federal, e que o presidente não tem 
direito a escolher livremente os gestores.

“O ato de nomeação de Reitores e 
Vice-Reitores, pelo Presidente da Repú-
blica, deveria ser interpretado da seguin-
te maneira: havida a consulta prévia à 
comunidade acadêmica, o seu resultado 
deveria ser integralmente observado,vin-
culando o ato de nomeação à ordem das 
listas tríplices”, destaca pedido da OAB.

Os autores da ação entendem que 
“que a nomeação, nestes casos, consiste 
em ato meramente homologatório, não 

podendo a legislação federal que regula 
a gestão democrática das universidades 
e sua autonomia mitigar a autonomia 
determinada pela Constituição da Repú-
blica, e deixar ao crivo do Presidente da 
República uma livre escolha”.

A Advocacia-Geral da União (AGU) 
e a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) foram chamadas para se manifes-
tar sobre o caso.

No Rio Grande do Norte, o presiden-
te Jair Bolsonaro nomeou este ano dois 
reitores que não foram 1º lugar da lista 
tríplice: Ludmilla Oliveira, que foi a 3ª 
da lista da Ufersa, e o reitor pro-tempo-
re Josué Moreira, que sequer disputou a 
“eleição interna”, para o IFRN.

Ação relatada por Fachin foi apresentada pela OAB e questiona nomeação de reitores que não foram 1º lugar nas listas tríplices das instituições

Fachin dá 5 dias para Bolsonaro 
explicar escolha de reitores

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, san-
cionou uma lei aprovada pela 

Assembleia Legislativa que proíbe 
agressores de mulheres condenados 
pela Lei Maria da Penha de serem 
nomeados em cargos para cargos 
comissionados.

De acordo com o texto da lei, a 
proibição vale para cargos de livre 
nomeação e exoneração em todos os 
Poderes do Estado. A lei entrou em vi-
gor nesta quinta 19 com a publicação 
no Diário O� cial do Estado.

“A lei é de grande importância para 
o enfrentamento da violência domés-
tica e familiar contra a mulher, porque 
possibilita a garantia de que agressores 
não dividiram o mesmo espaço de tra-
balho com as mulheres”, destaca Maria 
Tereza Gadelha, coordenadora do Nú-
cleo de Defesa da Mulher (Nudem) da 
Defensoria Pública do RN.

Na Assembleia, a lei agora san-
cionada foi apresentada pelo deputa-
do estadual Sandro Pimentel (PSOL). 
Durante a sessão da Casa nesta quin-
ta-feira 19, ele lembrou que passou 
de 20 o número de leis de sua autoria 
que foram sancionadas no Estado.

“Importante passo na luta pelo 
� m da violência contra a mulher. A 
governadora @fatimabezerra sancio-
nou nossa lei que proíbe a nomeação, 
em cargos comissionados, de pesso-
as condenadas na lei Maria da Penha. 
A proibição estende-se até o cumpri-
mento total da pena”, complementou 
o parlamentar pelo Twitter.

Em fevereiro de 2020, o municí-
pio de Natal já havia sancionado a 
Lei nº 7.015/2020, que determina que 
homens agressores de mulheres que 
foram julgados e condenados não 
podem assumir cargos públicos na 
capital potiguar.

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL), autor da lei sancionada por Fátima Bezerra

Lei proíbe agressores de 
serem nomeados para cargos

NO RN

EDUARDO MAIA / ALRN

ROSINEI COUTINHO / STF
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ELEIÇÕES 2020  | Com recontagem, PTB subiu de 23.343 para 28.169 votos válidos. Candidato Luciano 
Nascimento (PTB) ficou com a vaga que, anteriormente, pertencia ao então eleito Daniel Valença (PT)

Uma nova totalização de votos 
realizada pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio Grande do 

Norte (TRE-RN) alterou a lista de vere-
adores eleitos de Natal. Com a atualiza-
ção, o candidato Luciano Nascimento 
(PTB) � cou com a a vaga que, anterior-
mente, era de Daniel Valença (PT).

Na última quarta-feira 17, o juiz da 
1ª Zona Eleitoral de Natal, Kennedi de 
Oliveira Braga, determinou a realiza-
ção de nova totalização dos votos para 
vereador.

A nova totalização foi necessária 
diante do deferimento e o trânsito em 
julgado de alguns registros de candi-
daturas e a consequente mudança de 
situação jurídica destes candidatos. O 
reprocessamento da totalização oca-
sionou mudanças na relação dos 29 
vereadores eleitos na capital.

Nesta quinta-feira, o TRE deferiu 
os registros das candidaturas dos can-
didatos Luciano Nascimento e Sílvio 
Dantas, ambos do PTB, que receberam 
3.464 e 1.362 votos, respectivamente.

Com a soma dos votos, o partido 
subiu de 23.343 para 28.169 votos váli-
dos. o número de votos.

Com isso, o PTB obteve votos ne-
cessários para garantir mais uma vaga 
para a Câmara Municipal. Agora, Lu-
ciano Nascimento se soma aos nomes 
de Hermes Câmara e Peixoto, que já 
estavam eleitos pela legenda no dia 15 
de novembro.

Candidato do PTB Luciano Nascimento foi declarado eleito no lugar de Daniel Valença (PT)

TRE faz nova totalização, e lista de 
eleitos para Câmara de Natal muda

VEREADORES REELEITOS:
Divaneide Basílio (PT)
Paulinho Freire (PDT)
Kleber Fernandes (PSDB)
Robson Carvalho (PDT)
Felipe Alves (PDT)
Aroldo Alves (PSDB)
Bispo Francisco de A. (Republicanos)
Nina Souza (PDT)
Ana Paula (PL)
Chagas Catarino (PSDB)
Preto Aquino (PDT)
Raniere Barbosa (Avante)
Eriko Jácome (MDB)
Julia Arruda (PCdoB)
Klaus Araújo (Solidariedade)

VEREADORES NOVATOS:
Herberth Sena (PL)
Aldo Clemente (PDT)
Peixoto (PTB)
Tercio Tinôco (Progressistas)
Brisa Bracchi (PT)
Hermes Câmara (PTB)
Milklei Leite (PV)
Camila Araújo (PSD)
Margarete Régia (Pros)
Luciano Nascimento (PTB)
Anderson Lopes (SD)
Nivaldo Bacurau (PSB)
Eribaldo Medeiros (PSB)
Robério Paulino (PSOL)

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, san-
cionou uma lei aprovada pela 

Assembleia Legislativa que garante 
prioridade de vagas em escolas pú-
blicas para pessoas com de� ciência. 
A proposta foi do deputado estadual 
Kléber Rodrigues (PL).

A nova norma, publicada nesta 
quinta-feira 19 no Diário O� cial do Es-
tado, vale para escola pública de edu-
cação infantil, de ensino fundamental 
ou de ensino médio mais próxima da 
residência da criança, adolescente, 
jovem ou adulto com de� ciência, que 
deverão dar prioridade para pessoas 
com de� ciência que morem próximo à 
unidade escolar.

“Hoje é um dia importante para 
a educação do Rio Grande do Norte e 
para nosso mandato. O projeto de lei, 
apresentado no primeiro semestre des-
te ano, prioriza a oferta de vagas para 
pessoas com de� ciência oferecendo 
mais conforto e comodidade para 
crianças e adolescentes”, comemorou 
o deputado Kléber Rodrigues.

Para assegurar a prioridade, o inte-
ressado deve apresentar, no ato da matrí-
cula, um documento que comprove que 
a pessoa com deficiência resida próxima 
à escola, além de um laudo médico que 
comprove a deficiência do candidato. O 
aluno matriculado terá sua vaga reserva-
da para os anos letivos seguintes.

A lei determina, ainda, que as es-
colas deverão garantir condições de 

acesso, permanência, participação e 
aprendizagem, por meio da oferta de 
serviços e de recursos de acessibilidade 
que eliminem as barreiras e promovam 
a inclusão plena de todos os alunos 
com de� ciência.

A lei bene� cia pessoas que tenham 
impedimento de longo prazo de natu-
reza física, mental, intelectual ou sen-
sorial.

Deputado estadual Kléber Rodrigues (PL), autor da lei sancionada nesta quinta 19 por Fátima Bezerra

Nova lei garante de prioridade de 
pessoas com deficiência em escolas

EDUCAÇÃO

JOÃO GILBERTO / ALRN

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) anunciou nesta quin-
ta-feira 19 que mais de 1 mil 

contas do WhastApp foram banidas 
por suspeitas de disparos de mensa-
gens em massa no aplicativo durante 
o pleito de 2020.

No período de 27 de setembro a 
15 de novembro, primeiro turno das 
eleições municipais, o canal do TSE 
recebeu 4.759 denúncias, porém, 129 
foram desconsideradas por não esta-
rem relacionadas ao pleito. Ao todo, 
4.630 casos foram enviados ao What-

sApp para veri� cação de possível vio-
lação dos termos de serviço.

A empresa identi� cou, na pri-
meira etapa de revisão, números du-
plicados e inválidos. Das 3.236 contas 
válidas identi� cadas, 1.004 foram 
banidas por violação dos termos de 
serviço do aplicativo – número que 
corresponde a mais de 31% das con-
tas enviadas pelo TSE.

Dentre as contas banidas, mais de 
63% já tinham sido bloqueadas de for-
ma automática pelo sistema do What-
sApp, antes de serem reportadas.

O ataque hacker que expôs in-
formações de servidores do 
Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) conseguiu acessar dados de 
2020, e não apenas de anos anterio-
res, como se supunha inicialmente.

A investigação conduzida pela  
Polícia Federal (PF) com colabora-
ção do próprio TSE apontava que os 
dados eram antigos, do período entre 
2001 e 2010. Agora já se sabe que, en-
tre as informações vazadas, há dados 
de funcionários referentes a este ano.

A investigação indica ainda que 
a invasão deve ter ocorrido antes 
de 1º de setembro. Portanto, não há 
relação entre o ataque e as eleições 
ocorridas no domingo passado.

Os  dados  foram expostos no 
último domingo, dia do primeiro 
turno da eleição. Ainda no domingo, 
o TSE informou que o ataque tinha 
ocorrido com certeza antes de 23 de 
outubro de 2020, e provavelmente 

era mais antigo, uma vez que expôs 
dados de funcionários antigos e ex-
-ministros. São dados administrati-
vos com informações pessoais sobre 
servidores.

No domingo, a investigação da PF 
apontava que os dados obtidos pelos 
hackers eram do período de 2001 a 
2010. Mas, ao analisar o material, os 
investigadores perceberam que tam-
bém havia informações de 2020.

O ataque foi feito a partir de Por-
tugal. A PF ainda  apura  se há uma 
ação coordenada para desacreditar 
o processo eleitoral. Também no do-
mingo, houve uma outra tentativa de 
ataque para derrubar o site do TSE, 
que não foi bem-sucedida. Esse ata-
que teve origem no Brasil, nos Esta-
dos Unidos e na Nova Zelândia.

Na segunda-feira, em entrevista 
coletiva, o presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso, reclamou  
da atuação de “milícias digitais”.

No período de 27 de setembro a 15 de novembro, canal do TSE recebeu 4.759 denúncias

Investigação feita pela PF indica que invasão deve ter ocorrido antes de 1º de setembro

Eleições 2020: WhatsApp 
bloqueia mais de 1 mil contas

Ataque hacker roubou
dados de 2020 do TSE

DISPAROS EM MASSA

INVESTIGAÇÃO DA PF

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

ROBERTO JAYME / TSE

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO
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RODRÎGO MELLO NUNES / ISTOCK

O setor aéreo deve operar em 
dezembro com 80% da capa-
cidade registrada no mesmo 

mês no ano passado, em um cenário 
pré-pandemia do coronavírus. A pre-
visão foi apresentada pelo secretário 
nacional de Aviação Civil, Ronei 
Glanzmann, em debate sobre as pers-
pectivas do setor no 2º Seminário de 
Competitividade do Setor de Infraes-
trutura, promovido pelo Ministério 
da Infraestrutura em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, transmitido 
pela internet.

Durante o período de isolamen-
to social por causa da pandemia, as 
empresas aéreas tiveram redução de 
93% em suas atividades, chegando a 
99% nos meses de pico de circulação 
do vírus e das medidas de isolamento 
social. A média de 2,5 mil voos diários 
caiu para cerca de 200 por dia.

O secretário disse que a retomada 
de 80% da capacidade do setor aéreo 
em dezembro é uma estimativa im-
portante. A projeção, segundo Glanz-
mann, diz respeito aos voos domésti-
cos. “São números impressionantes 
comparado com outros países da 
América do Sul”, disse.

Quanto aos voos internacionais, 
em dezembro as linhas aéreas de-
verão operar com cerca de 45% do 
nível registrado em dezembro do ano 
passado. “No mercado internacio-

nal, a retomada é mais lenta porque 
dependemos de outros mercados e 
precisamos da abertura”, explicou.

O secretário disse que o Brasil 
adotou medidas para compensar as 
perdas, como o não fechamento do 
espaço aéreo interno e o prazo de 12 
meses para reembolso de passagens 
por parte das linhas áreas pelos can-
celamentos de voos pelas empresas 
ou pelos passageiros no período mais 
intenso do isolamento social.

Ele disse que as empresas aéreas 
retomaram os voos, mas que a receita 

ainda é aquém do que as companhias 
esperam. “O desafio é a recuperação 
da receita, que ainda está baixa, e 
estamos acompanhando a alta tem-
porada, e como vai proceder”, disse.

A partir de dezembro, com a alta 
temporada, a expectativa do governo 
é que haja um reaquecimento com 
viagens dentro do Brasil, especial-
mente para destinos como praias nas 
regiões Nordeste e Sul.

O segundo passo da retomada, 
de acordo com Glanzmann, deve ser 
o turismo sub-regional, com rotas 

entre cidades brasileiras e países da 
América do Sul, como Argentina, 
Chile e Colômbia. “A esperança é que 
haja um aumento tanto da ida de bra-
sileiros a esses países quanto a vinda 
de cidadãos dessas nações vizinhas 
para cá”.

O diretor da Associação Interna-
cional de Transportes Aéreos (Iata, 
na sigla em inglês) para o Brasil, Dany 
Oliveira, disse que a entidade tam-
bém fez projeções sobre o Brasil. De 
acordo com a organização, o País de-
ve atingir os níveis pré-pandemia em 
torno de março ou abril do ano que 
vem para os voos domésticos, e em 
2022 no mercado internacional.

Setor aéreo do Brasil deve
recuperar 80% da atividade
AINDA EM 2020 | Durante o período de isolamento social por causa da pandemia, as empresas aéreas tiveram redução de 93% em suas atividades, 
chegando a 99% nos meses de pico de circulação do vírus e das medidas de isolamento social. Média de 2,5 mil voos diários caiu para 200

Secretário disse que retomada de 80% da capacidade do setor aéreo em dezembro é estimativa

O procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, enviou uma 
petição ao Supremo Tribunal 

Federal afirmando que foi instaurada 
uma notícia de fato para apuração pre-
liminar, “em tese, na esfera penal”, so-
bre uma reunião do ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional, 
Augusto Heleno, e o diretor da Agên-
cia Brasileira de Inteligência (Abin), 
Alexandre Ramagem, com a defesa do 
senador Flávio Bolsonaro (Republica-
nos), investigado por suposto esquema 
de “rachadinha” na época em que era 
deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

“Caso, eventualmente, surjam 
indícios razoáveis de possível(is) prá-
tica(s) delitiva(s) por parte dos noti-
ciados, será requerida a instauração 
de inquérito nesse Supremo Tribunal 
Federal”, registrou o chefe do Ministé-
rio Público Federal.

O documento foi elaborado em 
resposta ao pedido do ministro Ricar-

do Lewandowski para que a PGR se 
manifestasse sobre a notícia-crime 
apresentada pela deputada federal 
Natália Bonavides (PT-RN). A petista 
pede que seja aberto um inquérito para 
apurar supostos crimes de advocacia 
administrativa e tráfico de influência 
relacionados à reunião.

No parecer enviado ao STF, Aras 
defende a extinção da notícia-crime 
m razão de sua “perda de objeto”, jus-

tamente em razão da “apuração preli-
minar” aberta.

O reunião que contou com a pre-
sença de Heleno e Ramagem, fora da 
agenda, foi revelada pelo jornalista 
Guilherme Amado, da revista Época. A 
reunião aconteceu em agosto no Palá-
cio do Planalto, e também contou com 
a presença do presidente Jair Bolsona-
ro e as advogadas Luciana Pires e Julia-
na Bierrenbach, que defendem Flávio.

A discussão girou em torno de uma 
estratégia da defesa para anular a in-
vestigação sobre “rachadinhas” condu-
zida pelo Ministério Público mediante 
tese jurídica de que informações pre-
sentes no relatório que identificou as 
transações suspeitas de Queiroz e deu 
início às investigações foram colhidas 
de forma ilegal.

Ao Supremo, Natália Bonavides 
afirmou que a situação é de “possível 
uso de instituições para produção de 
provas em favor do filho do presidente”.

Procurador-geral da República, Augusto Aras

Aras abre “apuração preliminar” 
sobre reunião no Palácio do Planalto

CASO DAS RACHADINHAS

ROBERTO JAYME / TSE O diretor de Organização 
do Sistema Financeiro do 
Banco Central, João Mano-

el Pinho de Mello, afirmou nesta 
quinta-feira 19 que, em três dias de 
operação plena do PIX, foram rea-
lizadas 5,2 milhões de transações e 
movimentados R$ 4,6 bilhões.

O PIX é o sistema brasileiro 
de pagamentos instantâneos, que 
entrou na fase de funcionamento 
pleno na segunda-feira 16. Ele per-
mite a realização de pagamentos e 
transferências 24 horas por dia, 7 
dias por semana, todos os dias do 
ano, principalmente pelo celular.

A expectativa do mercado é que 
o sistema seja o grande substituto 
de DOCs e TEDs, por ser um sis-
tema gratuito e estar disponível a 
qualquer hora. Mas também servi-
rá para efetuar compras on e offli-
ne. Por ser instantâneo, as trocas 
devem ocorrer em até 10 segundos. 
Conforme Pinho de Mello, que 

participou de um evento virtual 
organizado pelo site UOL, o tempo 
médio das transações realizadas 
até o momento ficou próximo de 1 
segundo.

O principal objetivo do siste-
ma é aumentar a digitalização das 
transações financeiras no Brasil. 
Segundo o BC, a adesão também 
ajudará a aumentar a competição 
no mercado financeiro e reduzir o 
uso de papel moeda.

Até agora, mais de 73 milhões 
de chaves PIX foram cadastradas. 
A chave de usuário é um identi-
ficador de contas: o cliente pode 
cadastrar um número de celular, 
e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP 
(uma sequência de 32 dígitos a ser 
solicitado no banco). Por meio de-
la, é possível receber pagamentos 
e transferências.

A chave é um “facilitador” para 
identificar o recebedor, mas não é 
obrigatória para receber um PIX.

BC registra 5,2 milhões
de transações em três dias

PIX

APAGÃO

O Governo Federal deve 
editar uma medida provi-
sória para isentar os consu-
midores do Amapá do paga-
mento da conta de luz em 
novembro. O Tesouro estuda 
fazer um aporte para bancar 
o benefício, que deve custar 
entre R$ 45 milhões e R$ 80 
milhões. A MP deve ser publi-
cada nesta sexta-feira 20 no 
Diário Oficial da União.

A medida visa contribuir 
para o enfrentamento da cri-
se de energia no Amapá, que 
sofreu um apagão em 3 de no-
vembro – 14 dos 16 municípios 
do Estado às escuras por qua-
tro dias. A população passará 
por racionamento até o dia 26, 
quando o atendimento deve 
ser plenamente restabelecido.

Na terça 17, um novo 
blecaute atingiu o estado às 
20h27, mas a eletricidade 
voltou à 1h04 – ainda que em 
sistema de rodízio, já que o 
fornecimento ainda não foi 
completamente retomado 
em razão do primeiro apagão.

O governo ainda não fechou 
os cálculos sobre o valor que será 
necessário aportar para pagar 
a conta de luz da população do 
Amapá. Ainda não foi decidido 
se haverá limite máximo para 
o nível de consumo que terá 
isenção, mas a ideia é que toda a 
conta seja bancada.

GOVERNO DEVE 
ISENTAR CONTA DE 
LUZ NO AMAPÁ EM 
NOVEMBRO

99%

200
FOI A REDUÇÃO NA ATIVIDADE DA 
AVIAÇÃO NO AUGE DA PANDEMIA

NÚMERO DE VOOS DIÁRIOS
NO AUGE DA PANDEMIA
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OPOSIÇÃO E ONGS TENTAM IMPOR 
PLANO LULA AO GOVERNO

PRESIDENTE BOLSONARO DECIDE
INSPECIONAR BLECAUTE NO AMAPÁ

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

TRABALHAR, QUE É BOM...
Ao contrário do líder do governo, 

que é do seu partido, o presidente do 
PP, senador Ciro Nogueira (PI), não 
acredita em votações no Congresso 
este ano. É que Rodrigo Maia e 
Alcolumbre só pensam em reeleição.

PAPEL DA MÃE
No Recife, em debate no 

programa de Geraldo Freire, da 
Rádio Jornal, a candidata Marília 
Arraes (PT), líder as pesquisas, 
empolgou a militância ao a� rmar 
que, no caso de eleição do adversário 
João Campos, ninguém sabe quem 
governaria, se sua mãe, o atual 
prefeito ou o governador.

CLIMA DE OTIMISMO
Em Maceió, um clima de 

euforia tomou conta do comitê de 
campanha do deputado JHC (PSB), 
candidato a prefeito de Maceió, com 
levantamentos internos animadores 
sobre a eleição de segundo turno.

ONGS FISCALIZADAS
O jornalista Aldo Rebelo é o 

novo comentarista da BandNews 
TV. Em sua estreia, ontem, ele 
pediu a � scalização das ONGs 

na Amazonia, cujas fontes de 
� nanciamento, inclusive do exterior, 
são desconhecidas. ONGs nunca 
prestam contas, lembra o ex-
deputado e ex-ministro.

PROPOSTA INDIGENTE
Dono de 0,1% dos votos para 

prefeito de São Paulo, o deputado 
Orlando Silva (PCdoB) propõe lei 
que pune fornecedoras do governo 
por “atos de discriminação”, mesmo 
praticados por terceiros em suas 
dependências.

SOB TUTELA DO STF
Rodrigo Maia precisou pedir 

permissão ao STF para fazer tramitar 
a PEC da reforma administrativa. 
A decisão mostra que o � m do 
mandato como presidente da 
Câmara reduziu o poder de Maia 
sobre a própria pauta.

A PELEGADA DETESTOU
A fábrica de fertilizantes da 

Petrobras (antiga Fafens), arrendada 
pela Unigel, teve a reativação 
con� rmada para o primeiro 
semestre de 2021. Serão R$100 
milhões investidos e 1.250 empregos 
diretos e indiretos.

O presidente Jair Bolsonaro determinou providências para que 
se prepare a visita que decidiu fazer ao Amapá, a � m de inspecionar 
as providências para o restabelecimento da normalidade, no 
fornecimento de energia elétrica no Estado. A área de segurança 
ponderou para que a visita se dê no sábado 21, até porque teria mais 
tempo para planejar inclusive a logística da visita, mas o presidente 
insistia até o fechamento desta edição para que a viagem ocorra 
ainda nesta sexta-feira 20.

ALCOLUMBRE DE CARONA
Bolsonaro também decidiu 

convidar o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, que é do Estado, e outros 
políticos para integrar a comitiva.

MINISTRO JÁ EM MACAPÁ
O ministro de Minas e Energia, 

Bento Gonçalves, que se encontra 

em Macapá, deve aguardar a 
chegada do presidente à cidade.

EXPECTATIVA DE SOLUÇÃO
A população amapaense foi 

surpreendida pelo blecaute que 
atingiu todos os municípios. A 
expectativa é que tudo volte ao 
normal neste sábado.

Uma espécie de “internacional socialista” saiu das catacumbas para se juntar 
a ONGs, que perderam o dinheiro fácil dos governos do PT a e influência, 
para usar o Supremo Tribunal Federal (STF) a fim de impor a “política 

ambiental” que atende a seus interesses. Querem usar o STF em um golpe para 
obrigar o governo federal a seguir o Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia Legal, criado pelas ONGs para o governo Lula e 
arrastado até o governo Temer. PT, PCdoB, PSB, Psol, PV, PDT e Rede, aliado do 
STF, se uniram a dez ONGs, incluindo estrangeiras, para na prática assumirem 
o governo. O grupo se aproveita da bandeira ambiental e aponta “tragédia” em 
2019 e 2020. O auge do desmatamento, ignorado na ação, foi 1995 e 2004. 
Em 2004, governo Lula, o auge da destruição da Amazônia registrou 27,8 mil 
km2 de desmatamento. A “tragédia” de 2019, teve 10,1 mil km2. A Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) tem 153 páginas, dez das quais 
são usadas para “qualificar” as partes.

JUSTIÇA ELEITORAL | Desembargador aproveitou exposição dos colegas para dar um cochilo durante sessão 
por videoconferência. Ele foi flagrado dormindo em pelo menos três momentos da sessão plenária de ontem

O presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN), desembarga-

dor Gilson Barbosa, dormiu durante 
a sessão plenária da Corte na tarde 
desta quinta-feira 19.

Em pelo menos três momentos 
da sessão, o desembargador cochilou 
enquanto dois outros magistrados e 
um advogado faziam suas exposições 
durante os julgamentos da tarde.

Por causa da pandemia do coro-
navírus, as sessões presenciais estão 
suspensas no TRE. O cochilo do de-
sembargador aconteceu durante uma 
sessão por videoconferência. O vídeo 
sugere, porém, que o magistrado 
acompanhava a sessão do seu gabine-
te na Corte.

No momento em que Gilson 
Barbosa dormiu, participavam 
da sessão pelo menos outras oito 
pessoas: o desembargador Cláudio 
Santos e os juízes Ricardo Tinoco, 

Carlos Wagner, Geraldo Mota e 
Daniel Maia, além do procurador 
regional eleitoral, Ronaldo Sérgio 
Chaves Fernandes, da diretora-geral 
do tribunal, Yvette Guerreiro, e do 
advogado Cristiano Barros. Nenhum 
deles comentou sobre o assunto e 

continuaram suas exposições nor-
malmente. O desembargador Gilson 
não desligou a câmera em nenhum 
momento.

O magistrado deu o cochilo du-
rante exposições de Cláudio Santos, 
Carlos Wagner e Cristiano Barros.

Gilson Barbosa (canto superior direito) dorme enquanto Cristiano Barros faz exposição

Presidente do TRE-RN, Gilson 
Barbosa, dorme durante sessão

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a� rmou nesta quinta-
-feira 19 que o governo enfren-

tará eventual segunda onda da pande-
mia do novo coronavírus assim como 
enfrentou a primeira. Embora a� rme 
que o plano prioritário do Executivo é 
retomar a agenda de reformas, ele disse 
que a administração federal sabe reagir 
a choques.

Em apresentação no Congresso 
Brasileiro de Previdência Privada, o 
ministro a� rmou que há sinais de che-
gada da segunda onda em algumas re-
giões, mas não deixou claro se estava 
se referindo ao Brasil ou a regiões do 
mundo.

“A doença recuou e a economia 
brasileira voltou. É fato que está ha-
vendo um retorno, uma segunda onda, 
etc? Por enquanto, algumas regiões 
parecem estar acusando isso, mas não 
é um fenômeno geral”, disse.

Na primeira onda da pandemia, o 
governo decretou estado de calami-
dade pública, retirou travas � scais e 
ampliou gastos públicos para mitigar 
os efeitos da doença na área da saúde 
e na economia. A equipe econômica 
planejava limitar essas despesas ex-
traordinárias ao ano de 2020, mas já 
há pressão para continuidade de gas-
tos com saúde e assistência social no 
ano que vem.

“As pessoas dizem ‘e se acontecer?’. 
Se acontecer é como é a tragédia, você 
enfrentou a tragédia uma vez. É como 
se uma guerra, em vez de durar um 
ano, ela durasse dois ou três. Os brasi-

leiros são resilientes, sabem enfrentar e 
nós enfrentaremos como enfrentamos 
antes. […] Se a doença vier, já sabemos 
como temos que agir, mas não é o nos-
so plano. Nosso plano é seguir as refor-
mas, mas sabemos reagir a eventuais 
choques” a� rmou.

Nesta semana, o secretário de 
Política Econômica do Ministério da 
Economia, Adolfo Sachsida, a� rmou 
que considera baixíssima a probabili-
dade de uma nova onda de coronaví-
rus no País.

Segundo ele, estudos feitos por 
sua equipe indicam que a chamada 
imunidade de rebanho já estaria sendo 
alcançada no país e, com isso, haveria 
pouca chance de uma nova escalada 
da pandemia.

O projeto Comprova, coalizão que 

reúne 28 veículos na checagem de con-
teúdos, veri� cou há menos de um mês 
não haver dados que indiquem que o 
país já teria alcançado os percentuais 
necessários para uma proteção cole-
tiva capaz de frear o vírus Sars-CoV-2.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que brasileiros são “resilientes” e sabem enfrentar problema

Guedes cita eventual 2ª onda e
diz que governo está preparado

PANDEMIA DE COVID-19

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASIL

Se acontecer é como é a 
tragédia, você enfrentou
a tragédia uma vez”“
PAULO GUEDES
MINISTRO DA ECONOMIA



Uuma força-tarefa vai auxiliar a 
prefeitura de Tibau do Sul na 
função de assegurar o isola-

mento e a fiscalização da orla da Praia 
da Pipa. A decisão foi tomada após 
reunião na tarde desta quinta-feira 19 
entre o Governo do Estado e o Minis-
tério Público Federal (MPF). O rchefe 
da Procuradoria da República no RN, 
procuradora Cibele Benevides, e os 
procuradores Victor Mariz e Daniel 
Fontenele, estão conduzindo a inves-
tigação do desmoronamento da falésia 
que resultou na morte de uma família 
na terça-feira 17.

O Governo garantiu aos represen-
tantes do MPF a estrutura para iso-
lamento da orla, no trecho do centro 
de Pipa até à Praia do Madeiro, prote-
gendo banhistas e comerciantes que 
atuam no local.

 “Em que se pese a necessidade, in-
depende das prerrogativas, o governo 
se coloca à disposição. Sabemos que o 
município não tem aparato de fiscali-
zação para atender a uma necessidade 
de urgência como essa. Portanto, asse-
guro aos senhores que estamos em cur-
so para organizar o destacamento para 

que nós possamos fazer o isolamento 
tão necessário”, assegurou a governa-
dora Fátima Bezerra.

O secretário de Estado da Seguran-
ça Pública e da Defesa Social, Francisco 
Araújo, relatou que de imediato ao aci-
dente o Corpo de Bombeiros Militar do 
RN (CBM) entrou em campo e a Polícia 
Militar fez o isolamento da área. 

“Compreendemos a gravidade 
da situação e vamos articular uma 
força-tarefa com bombeiros, policiais 
militares, Defesa Civil estadual, Itep 
(Instituto Técnico-Científico de Perí-
cia( e Idema (Instituto de Desenvolvi-
mento Econômico e Meio Ambiente), 
além dos órgãos municipais. Amanhã 
nos reuniremos para traçar como será 

feiro o trabalho. Já antecipo que o Itep 
fará estudos específicos no local”, disse 
o secretário. 

O coordenador estadual da Defesa 
Civil, tenente-coronel bombeiro Mar-
cos Carvalho, explicou que foi iniciada 
a primeira fase de análise de dados a 
partir das coletas de amostras de solo 
e rochas das falésias. “O estudo geológi-
co deve demorar uma semana e, após 
essa fase, será preciso mais uma sema-
na para análise em nível de engenharia. 
A partir desse diagnóstico, teremos 
condições de adotar as medidas cabí-
veis”, afirmou o coordenador da Defesa 
Civil, que esteve presente na praia com 
a equipe para vistorias. 

O Ministério Público Federal 
(MPF) acompanha a conclusão dos es-
tudos técnicos e aguarda a chegada de 
informações solicitadas à Prefeitura de 
Tibau do Sul para dar prosseguimento 
às investigações sobre os problemas 
que resultaram na morte de um casal e 
seu filho, após a queda de parte de uma 
falésia na praia de Pipa. O MPF vem 
buscando também o apoio de mais 
órgãos para garantir a eficácia das me-
didas emergenciais já adotadas.
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LAZER

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
anunciou nesta quinta-feira 19 
a retomada do projeto constru-
ção de espaço lazer e esportes 
na Via Costeira, em Natal. A 
área arborizada à beira-mar já 
abrigou o antigo clube Vale das 
Cascatas. 

Fátima Bezerra solicitou 
uma nova licitação para exe-
cutar a obra que já havia sido 
iniciada na gestão anterior e 
estava paralisada.

“Com o esforço e empenho 
da nossa equipe, essa belíssima 
área de lazer na Via Costeira vai 
sair do papel para beneficiar 
potiguares e turistas”, declarou 
a governadora. A meta é que a 
licitação seja aberta nos primei-
ros meses de 2021.

A Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (SIN) e o Institu-
to de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (Idema) irão 
realizar uma audiência pública 
em breve para apresentar o 
projeto. 

De acordo com o secretário 
da SIN, Gustavo Coelho, haverá 
um conjunto de equipamen-
tos culturais e esportivos. “A 
Secretaria está realizando os 
ajustes nos projetos, incluindo 
a formatação de um novo orça-
mento para realizar uma nova 
licitação”, disse ele. O terreno 
é da Datanorte e foi cedido ao 
Idema.

A audiência pública será 
o primeiro passo para o en-
caminhamento em busca da 
execução da obra que ainda 
precisa passar por todo o pro-
cesso burocrático de licitação, 
conduzido pela Secretaria de 
Infraestrutura. O diretor do 
Idema, Leon Aguiar, destacou 
que “o espaço já é naturalmen-
te procurado pela população e 
o projeto não irá impactar na 
paisagem, que é o diferencial 
do lugar. Já estamos em diálogo 
com o Ministério Público Fede-
ral para os ajustes necessários à 
construção”. 

O projeto foi idealizado 
pela arquiteta Érica Mendes, 
então bolsista do Idema, como 
trabalho de conclusão de cur-
so em 2014. “Foi pensado de 
forma ecológica e sustentável e 
surgiu da necessidade de criar 
um novo parque público dire-
cionado à prática de esporte e 
lazer em um ambiente seguro”, 
afirmou.O projeto contempla 
quadras de areia, área de pique-
nique, pista de skate e patins, 
academia pública para idosos, 
equipamentos esportivos, além 
de pista para cooper e estacio-
namento. 

GOVERNO DO RN 
VAI RETOMAR OBRA 
DE PARQUE NA VIA 
COSTEIRA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O corpo do menino José Carlos da 
Silva, de 8 anos, foi sepultado 
no fim da manhã desta quinta-

-feira 19 no Cemitério Público de Iga-
pó, na Zona Norte de Natal. O garoto 
foi encontrado morto no dia 12 deste 
mês, enterrado em um terreno baldio 
no bairro Pajuçara, também na Zona 
Norte da cidade. 

Parentes, amigos da família e a 
polícia passaram mais de 20 dias pro-
curando pela criança, que foi vista 
pela última vez com vida no dia 21 de 
outubro.

Foi através de um exame de DNA 
que se identificou o corpo, que já es-
tava em avançado estado de decom-
posição. Segundo o Instituto Técnico-
-Científico de Perícia (Itep), as pernas 
do menino estavam amarradas, mas 
ainda não foi possível atestar a causa 
da morte.

Marcos Brandão, diretor-geral do 
Itep, disse ao Agora RN que após a 
confirmação da identificação do ca-
dáver, o corpo do menino foi liberado 
para a família fazer o sepultamento, 

mas a causa da morte foi dada como 
indeterminada. “Os ossos não tinham 
nenhuma fratura que indicasse uma 
causa provável. Assim, somente a in-
vestigação policial vai dar esta respos-
ta”, afirmou.

A Polícia Civil ainda investiga o 

que aconteceu com José Carlos, e trata 
o caso como homicídio.

O sepultamento foi acompanhado 
por amigos e familiares. A mãe do me-
nino, Ozenilda das Dores, disse espera-
va a elucidação do caso.

“Eu quero justiça, que a polícia 

tome as providências”, disse Ozenilda.
O Instituto Técnico Científico de 

Perícia do Rio Grande do Norte (Itep) 
confirmou na terça-feira 17 que o 
corpo encontrado no último dia 12, 
em um terreno no bairro Pajuçara, na 
zona Norte de Natal, era mesmo de Jo-
sé Carlos da Silva. Exame de material 
genético confirmou a identidade da 
criança. “Uma pessoa dessa não de-
via estar solta, eu quero que a polícia 
investigue o caso. Isso não vai ficar 
assim, é muito triste uma coisa dessa, 
estou muito revoltada. Só Deus sabe 
como vai ser daqui pra frente”, disse a 
mãe do menino.

Após dias de angústia, mãe se 
despede do pequeno José Carlos
LUTO | Corpo do menino José Carlos da Silva, de 8 anos, será sepultado no final da manhã desta quinta-feira 19 no Cemitério Público de Igapó, na 
Zona Norte de Natal. O garoto foi encontrado morto no dia 12 deste mês, enterrado em um terreno baldio no bairro Pajuçara, também Zona Norte

Sepultamento de José Carlos, de apenas 8 anos, foi acompanhado por amigos e familiares

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Acidente na barreira de falésia causou a morte de um casal e seu filho na última terça-feira 17

Área de acidente em falésias de Pipa vai 
seguir interditada para novos estudos  

TRAGÉDIA

22
foi o número de dias que José 

Carlos ficou desaparecido
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DIA DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA : A LUTA DIÁRIA 

PELA RESISTÊNCIA
IDENTIDADE RACIAL |  Data comemorativa traz reflexão sobre o resgate, preservação e valorização 

da história do povo negro; população potiguar é formada por 52,75% de pessoas pardas e 5,23% de pessoas pretas 

NATHALLYA MACÊDO 
PEDRO TRINDADE 
ANDERSON BARBOSA

“Diga não ao racismo, diga 
não ao preconceito. Di-
ga não ao genocídio do 

meu povo preto”. É assim que a ar-
tista brasileira Bia Ferreira resume 
o significado do antirracismo. Nesta 
sexta-feira 20 é comemorado o Dia 
da Consciência Negra – muito em-
bora não exista motivo real para ce-
lebrações em um país que teve cerca 
de 300 anos de escravidão, sendo o 
último a acabar com essa condição. 
Hoje, como consequência histórica, 
a população negra enfrenta mais di-
ficuldades quando se trata do acesso 
à educação e ao emprego.  

Ainda assim, a data é conside-
rada um símbolo da luta e da resis-
tência do povo preto em busca da 
equidade racial. É também uma ho-

menagem  a Zumbi dos Palmares, lí-
der negro que lutou contra o sistema 
escravocrata. Com a ajuda desse mo-
vimento, é criada uma consciência 
coletiva, a capacidade de pensar na 
existência de todos como seres que 
vivem sob o mesmo céu e que mere-
cem as mesmas oportunidades para 
uma vida digna. 

O dia 20 de novembro só é feriado 
em 832 dos 5.570 municípios brasi-
leiros, representando apenas 15% do 
total. Os dados são do levantamento 
feito pelo jornal Estadão, com base 
em dados da Secretaria Nacional de 
Políticas Promoção da Igualdade 
Racial, do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos. 
Nenhum município potiguar esta-
belece feriado, apesar de o RN ter a 
maior parte da população autode-
clarada negra ou parda. Segundo o 
censo de 2010 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população estadual é formada por 
52,75% de pessoas pardas e 5,23% de 
pessoas pretas. 

Uma pesquisa sobre desigualda-
de entre negros e brancos no merca-
do de trabalho realizada pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
aponta dados acerca do trabalho 
desprotegido no Rio Grande do Nor-
te, que é maior entre negros. Tanto 
mulheres como homens pretos 
compartilham a taxa de 44% nessa 
situação. Enquadra-se no trabalho 
desprotegido aqueles que estão em-
pregados sem carteira assinada, au-
tônomos que não contribuem com a 
Previdência Social e trabalhadores 
familiares auxiliares.  O Agora RN 
conversou com natalenses pretos 
sobre a importância da data. Eles 
comentaram, através da perspecti-
va pessoal de cada um, como é viver 
lutando contra o preconceito racial.

JECYARA THAYS, 22 ANOS 
CORDELISTA E TRANCISTA 

Sou quilombola do município de 
Bom Jesus. Sou mulher, sou preta e 
sou nordestina. Através de quem eu 
sou, vejo que dia de preto é todo dia. 
Somos olhados de maneira diferente 
apenas pela cor da nossa pele 
nesse contexto de racismo estrutural. 
Também falta representatividade, 
principalmente da mulher negra. 
Agora, por exemplo, tivemos apenas 
duas pretas eleitas para a Câmara 
Municipal de Natal. Esse número 
precisa ser maior em todos os lugares. 
Tem um pensamento que sempre 
trago comigo que diz o seguinte: 
se eu sou negra e ando com uma 
pessoa branca, ela tem que sangrar 
junto comigo. Não adianta dizer que 
não é preconceituoso, precisa ser 
efetivamente antirracista. Precisa 
reconhecer os próprios privilégios, 
precisa lutar ao meu lado.  

WENDELL CARLOS, 40 ANOS 
FLANELINHA 

Trabalho como flanelinha há quase 
três décadas, tinha só 8 anos quando 
comecei, e te digo que não teve um 
dia em que não sofri com olhadas 
estranhas. Te digo também que 
faltou oportunidade para os meus 
pais e para mim. Somos negros e 
moramos na periferia, ou seja, somos 
discriminados em dobro. É por isso 
que penso que o Dia da Consciência 
Negra fortalece, mas ainda é pouco. 
Precisamos de emprego, de vaga 
em escola, em creche. Você acha 
que eu ia preferir um emprego em 
um escritório ou ficar debaixo do sol 
quente o dia todo, lavando carro? Isso 
para ganhar uma miséria, sobrevivo 
com pouco. Quando fico por aqui na 
Cidade Alta, percebo que as pessoas 
acham que todo negro é ladrão. Posso 
te dizer com certeza que o racismo é a 
pior pandemia que enfrentamos. 

86% DAS PESSOAS ASSASSINADAS NO 
RN EM 2020 SÃO NEGRAS OU PARDAS

Das 1.279 pessoas assassinadas no Rio 
Grande do Norte entre janeiro e outubro 
deste ano, 1.097 eram negras ou pardas 
– o que representa 86% do total. Vítimas 
declaradas de cor branca, somaram 138 

mortes (11%), enquanto outras 44 vítimas 
(3%) aparecem nas estatísticas com a etnia 

não determinada.
As informações são da Rede e Instituto 
de Pesquisa Observatório da Violência 

(OBVIO), que é vinculado à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e à 
Coordenadoria de Informações Estatísticas 

e Análises Criminais da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (COINE/SESED).

Ainda de acordo com o OBVIO, apesar de 
a quantidade de pessoas pardas/negras 

mortas no estado ser absurdamente maior 
que o total de brancos assassinados, o 

universo de pessoas de pele mais escura 
que tombaram vítimas em razão da violência 
diminui em comparação ao ano de 2019. Ano 
passado, pardos e negros somaram 1.311, ou 

seja, 214 casos a mais que agora em 2020.
Já a quantidade de brancos mortos este ano, 
aumentou em comparação ao ano passado. 

Em 2019, foram 214 brancos vítimas de 
homicídio – 14 casos a menos que o total 

registrado este ano.

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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população estadual é formada por 
52,75% de pessoas pardas e 5,23% de 
pessoas pretas. 

Uma pesquisa sobre desigualda-
de entre negros e brancos no merca-
do de trabalho realizada pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
aponta dados acerca do trabalho 
desprotegido no Rio Grande do Nor-
te, que é maior entre negros. Tanto 
mulheres como homens pretos 
compartilham a taxa de 44% nessa 
situação. Enquadra-se no trabalho 
desprotegido aqueles que estão em-
pregados sem carteira assinada, au-
tônomos que não contribuem com a 
Previdência Social e trabalhadores 
familiares auxiliares.  O Agora RN 
conversou com natalenses pretos 
sobre a importância da data. Eles 
comentaram, através da perspecti-
va pessoal de cada um, como é viver 
lutando contra o preconceito racial.

PRECONCEITO
PELO AMOR QUE HÁ NA 
FÉ, RESPEITE O AXÉ

“Eles foram assassinados 
porque eram negros e 
frequentadores de terreiros. 
Morreram, inclusive, 
com o fio de contas no 
pescoço e paramentados 
com as indumentárias 
características da nossa 
religião”, afirma o babalorixá 
José Rocha Olufon, membro 
da Coordenação Nacional de 
Povos Tradicionais de Matriz 
Africana, sobre a morte de 
quatro pessoas possivelmente 
motivada por intolerância 
religiosa no Rio Grande do 
Norte. Quando não mata, 
o preconceito intimida, 
principalmente quando se é 
minoria. Afinal, como revela 
Olufon, não é raro ouvir o 
barulho de pedras quebrando 
o telhado dos templos 
afro-brasileiros em meio ao 
som do atabaque. “Quando 
passamos por situações como 
essas, temos dificuldade em 
realizar a denúncia, pois 
não há a tipificação do crime 
de intolerância religiosa no 
boletim de ocorrência. Muitas 
vezes, eles (os escrivães) só 
querem registrar os ocorridos 
como briga de vizinhos. Isso 
prejudica o levantamento 
de dados sobre os casos, que 
nos ajudariam a desenvolver 
ações de enfretamento”, 
desabafa.

Procurada, a Secretaria 
da Segurança Pública e 
da Defesa Social (SESED) 
confirmou à reportagem 
que não há dados sobre 
denúncias, processos e 
presos envolvendo a temática 

da intolerância religiosa 
no RN, porque não existem 
mecanismos para filtrá-los.

A ouvidoria da Secretaria 
de Estado das Mulheres, da 
Juventude, da Igualdade 
Racial e dos Direitos Humanos 
(Semjidh) registrou, de março 
a novembro deste ano, 122 
manifestações, das quais 
46,1% são relacionadas à 
intolerância religiosa.

Olufon apresenta que o 
recorte demográfico permite 
desenvolver políticas públicas 
para essas pessoas, que, 
assim como as demais, têm 
seus direitos assegurados. A 
medida garante, também, a 
manutenção de um elemento 
importante da identidade 
cultural do estado.

“Temos casas de terreiro 
com mais de 100 anos. Esse 
é um registro religioso 
significativo, mas também 
antropólogo e histórico. 
Precisa ser valorizado e 
garantido”, sugere Olufon, 
principalmente para as 
cidades do interior – as que 
mais sofrem com a falta de 
assistência do poder público.

Segundo o Censo 2010, 
1.417 pessoas que moram 
no estado declaram integrar 
às religiões umbanda e 
candomblé. Olufon, que 
também é membro da 
Coordenação Colegiada 
de Comissão de Povos 
Tradicionais de Terreiros do 
RN, informa que há mais de 
quatro mil casas de terreiros 
no estado, sendo 500 delas 
somente na Zona Norte 
de Natal – número 4.900% 
superior ao da Zona Sul, que 
concentra 10 casas.

“Esses números são 
extraoficiais, pois ainda não 

há levantamento oficial. 
Essa é, aliás, uma demanda 
que sempre apresentamos 
aos governantes, mas nunca 
é acolhida. Contudo, posso 
garantir que a Zona Norte é 
o maior reduto de famílias 
pertencentes ao candomblé, 
umbanda e jurema”, explica.

O babalorixá reconhece 
que a intolerância religiosa 
está alinhada com o 
preconceito racial, uma 
vez que as religiões de 
matrizes africanas reforçam 
a identidade negra, mas, 
também, de outras etnias 
discriminadas, como a 
população indígena, que 
influenciou os ritos da jurema. 
“A expressão religiosa deve 
ser acolhida como respeito, 
independente da religião, pois 
o que todos querem é desejar 
o bem. Não só como religioso, 
mas também como educador, 
posso garantir que educar 
é o melhor caminho para 
combatermos preconceito”, 
atesta o sacerdote formado 
em filosofia, teologia e ciência 
da religião. Somado a isso, 
Olufon diz que é necessário 
criar os fundos municipais de 
políticas públicas e efetivar os 
conselhos municipais racial 
e religioso, pois “os caminhos 
já estão postos, só precisam 
ser efetivados”, a exemplo de 
Macau que criou lei e fundo 
direcionado para as religiões 
de matrizes africanas. “O que 
pedimos é que cumpram-
se a lei, que lutamos para 
construir. Não veio de graça. 
É a luta de todos os povos: 
quilombolas, indígenas, 
ciganos e negros urbanos. a 
força das entidades das águas 
e matas iremos efetivar essas 
políticas públicas”, finaliza.

JÉSSICA MAYARA, 29 ANOS 
RAPPER E TRANCISTA 

O Dia da Consciência Negra é 
representativo, mas não é suficiente. 
Só querem mostrar respeito aos pretos 
no dia 20 de novembro, assim como 
fazem com as mulheres no dia 8 de 
março. Não é comemorativo pois todo 
momento é de luta. Sofro racismo até 
no meu próprio ambiente de trabalho. 
Uma mulher branca, que é cliente 
do estúdio, já me ligou e disse que 
queria fazer tranças, mas que não 
gostaria de ficar com o cabelo igual 
ao de uma ‘nega veia’, já que o cabelo 
dela é ‘bom’. Qual cabelo é bom? O 
que define isso? Por que as pessoas 
querem se apropriar da cultura preta, 
mas falam essas atrocidades? Aliás, 
acredito que o preto não precisa 
educar o branco sobre racismo. 
Estamos muito ocupados criando 
estratégias para sobreviver. 

EDUARDO LEÔNCIO, 42 ANOS 
MOTORISTA DE APLICATIVO 

Trabalho como motorista de aplicativo 
há um tempo. No início desse ano, 
peguei uma corrida com uma mulher 
que estava muito agressiva, sem 
motivo aparente. Em um momento, 
ela me chamou de negro e de 
macaco. Fiquei muito triste na hora, 
mas não processei. Tenho uma filha 
adolescente negra que também já 
sofreu preconceito na escola. Nós não 
pedimos para nascer com a nossa cor, 
mas amamos ser preto. Espero que as 
demais pessoas compreendam que 
somos parte da vida humana e que 
não somos diferentes. Acredito que, 
por causa dos tempos da escravidão, 
as pessoas brancas ficaram cegas. É 
infeliz passar por episódios de racismo, 
mas devemos superar e perdoar pois a 
nossa força é histórica. Somente pela fé 
conseguimos viver sem mágoas.

Quando passamos por 
situações como essas [em 

casos de intolerância], 
temos dificuldade em 

realizar a denúncia, pois 
não há a tipificação do 
crime de intolerância 

religiosa no boletim de 
ocorrência. Muitas vezes, 

eles (os escrivães) só 
querem registrar os 

ocorridos como briga de 

“
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Avalie antes quanto você tem de 
reserva financeira para este evento ou 
quanto pode comprometer da renda 
futura.

 Liste necessidades e vontades, em 
ordem de prioridade. É importante 
saber a hora de parar de comprar.

Com as prioridades definidas, recorra 
a listas de melhores produtos da 
categoria e leia sobre os prós e 
contras.

Faça o monitoramento dos preços dos 
itens escolhidos, no varejo online e no 
físico. 

Parcele apenas se valer a pena. É 
preciso ter certeza de que vai dar 
para arcar com as parcelas e que o 
desconto é vantajoso.

Só compre em sites estrangeiros se 
forem conhecidos. Veja também se o 
site tem certificado digital SSL (secure 
socket layer), que criptografa as 
informações entre o usuário e a loja. 

Sites de vendas oferecem serviço de 
alerta para avisar quando um preço for 
atingido no comércio eletrônico. Assim 
você não perderá promoções que 
ocorram ao longo do mês.

Com os produtos desejados listados, 
uma boa dica também é guardar links 
e o nome deles na ficha técnica, em 
um único lugar, para agilizar a consulta 
na Black Friday.

Sempre veja se o desconto é real. Não 
tenha receio de perguntar ou de fazer 
cálculos. E leve o tempo que precisar 
para efetuar a sua compra.

Busque grandes lojas nas redes 
sociais (e atenção, as páginas 
oficiais costumam contar com selo de 
verificado) para receber promoções 
em primeira mão. 

Procure sobre as estratégias das 
marcas: se farão promoções ao 
longo do mês, nas madrugadas, só 
no aplicativo, ou no site, entre outras 
opções.

Cadastre-se em sites de cupons e 

VENDAS | Consumidor deve tomar cuidado para não ser vítima de fraudes nas compras durante a data 
comemorativa, além da necessidade de pesquisar melhor preços para não se frustar ao fechar negócio

A Black Friday, marcada para a 
próxima sexta-feira 27, é uma 
data de vendas tão importante 

quanto o Natal. Para este ano, espera-
-se um aumento de 27% nas compras 

em relação a 2019, segundo dados da 
consultoria Ebit/Nielsen. A adesão às 
compras online pelos consumidores 
durante a pandemia de coronavírus. 
Especialistas falam que no meio de 

ofertas e apelos de consumo, fica di-
fícil saber o que vale a pena. 

Veja dicas para fazer uma compra 
segura e não se frustrar durante a Bla-
ck Friday deste ano: 

Veja dicas para fazer 
compras com segurança 
durante a Black Friday

MORTES DE MÉDICOS NO RN

cashback. 

Baixe um antivírus com módulo de proteção 
contra sites falsos e mantenha-o atualizado 
a tempo da Black Friday. É possível 
também instalar plugins que avisam de 
uma promoção é real ou se o preço subiu, 
entre outros truques para não cair em 
ciladas.

Sempre exija a nota fiscal. Ela é a garantia 
em relação àquele produto para troca ou 
reclamação em caso de um acidente de 
consumo, por exemplo. 

Cuidado com práticas enganosas do 
comércio

Se for comprar online, redobre os cuidados. 
Busque sempre sites seguros e de boa 
reputação para ter certeza que receberá o 
produto anunciado.

Pesquise preços com bastante 
antecedência para checar se os descontos 
oferecidos são reais – muitas vezes os 
preços são reajustados previamente e 
durante o período de liquidação voltam ao 
valor de origem para configurar descontos.

CONFIRA AS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES DO INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS DO RIO GRANDE DO 
NORTE (IPEM)

Eletrodomésticos

Mais de 140 tipos de eletrodomésticos 
devem, obrigatoriamente, possuir o Selo 
do Inmetro no produto ou na embalagem, 
atestando que foram avaliados quanto 
à segurança para o uso do consumidor. 
Nessa lista estão: secadores e pranchas de 
cabelo, torradeiras, sanduicheiras, fornos 
elétricos, etc. Alguns desses produtos, 
também devem exibir a Etiqueta Nacional 
de Conservação de Energia, que traz 
informações sobre a eficiência energética e 
o consumo de energia. Alguns campeões 
de vendas entram nesse rol de produtos, 
é o caso de geladeiras, televisores, fornos 
de micro-ondas, condicionadores de ar e 
máquinas de lavar, entre outros.

Brinquedos

Todos os brinquedos devem conter o 

Selo do Inmetro, sejam nacionais ou 
importados. O selo deve estar visível, 
impresso, gravado ou numa etiqueta 
afixada na embalagem, e deve conter 
a marca do Inmetro e o logotipo do 
organismo acreditado pelo instituto 
que o certificou.  Também é importante 
observar a restrição e a indicação de 
faixa etária, que é aplicada adequando 
o brinquedo à idade, interesse e 
habilidade da criança. Se o consumidor 
tem filhos em idades diferentes é 
preciso redobrar a atenção para que os 
menores, em especial aqueles menores 
de 3 anos, não tenham acesso aos 
brinquedos dos mais velhos. Alguns 
produtos podem conter partes cortantes 
ou peças muito pequenas, que podem 
se desprender e ser ingeridas ou 
inaladas, causando sufocamento. 
Os brinquedos comercializados em 
catálogos ou comércio virtual também 
devem ter exibidas as informações 
contidas no Selo do Inmetro e sobre 
indicação de faixa etária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO N° 097/2020

(Tomada de Preços nº 023/2020), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1244/2020, 
CONTRATANTE: Município de Afonso Bezerra/RN. CONTRATADA: NORTE CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME, CNPJ nº. 24.581.449/0001-59. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA CAPACITADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO 
DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA OLEGÁRIO XAVIER NO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. R$ 101.757,85 (Cento e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e 
oitenta e cinco centavos). DOS PRAZOS: Os serviços serão iniciados após assinatura deste 
contrato, e emissão da ordem de serviço, e terá o prazo de execução de 02 meses, conforme 
cronograma de execução, O presente contrato terá prazo de vigência até 31/12/2020. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta 
de recurso próprios, consignados no orçamento geral do município, para o exercício de 2020. 
Na seguinte dotação orçamentária: 02.010.15.451.0015.1.085.4490.51.00.00.00. Assinaturas 
em 19/11/2020. Pela Contratante: Francisco das Chagas Félix Bertuleza, Prefeito Municipal, 
Pela Contratada: Leonardo Henrique Souza Bezerra, CPF sob o nº. 030.039.714-33.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

BERENA MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 10.617.460/0001-17 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Operação (LO) 
para a atividade de Extração de Mármore, localizada no Sítio Curaú, SN, ZONA RURAL no Município de 
SÃO RAFAEL/RN.  

BERENA MINERAÇÃO LTDA  
Requerente/Proprietário 

 
 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CAMPO DOS VENTOS V ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA., CNPJ nº 10.797.888/0001-99, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença de Operação para o Parque Eólico 
Campo dos Ventos V, localizado em Fazenda Nova Descoberta, Zona Rural, Parazinho/RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras

 
 
 

LICENÇA AMBIENTAL 
 
NUTRIVIDA LTDA inscrita no CNPJ: 02.433.598/0001-38 torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 
237/97, que requereu à SEMURB em 23/10/2020, através do Processo Administrativo Nº 20200739318, a 
Licença Simplificada de sua sede administrativa, com área construída de aproximadamente 389,05 m² em um 
terreno de 532,50 m², situado na Avenida Antônio Basílio, 3902, Lagoa Nova – CEP 59.056-275- Natal / RN, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos. 

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

RENATO CESAR CABRAL VIVEIROS, CPF: 916.310.094-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, validade: 17/11/2025, para Extração de Argila, em uma área de 20,19hs, com volume de 
1.500m3/mês, localizado na Rodovia BR226, Km94, S/N, Zona Rural, Tangará/RN. 

RENATO CESAR CABRAL VIVEIROS 
PROPRIETÁRIO 

 

PEDIDO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR67757 localizada na Rua Luiz Francisco de Pontes, 
nº 10, Centro, Serrinha  – RN. 

 
Cristiana Souza 

Licenciadora  
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 
SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA CNPJ: 08.249.708/0004-35, torna público que está recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração, 
com prazo de validade até 17/11/2022, em favor do empreendimento para Refino e Moagem de Sal Marinho, 
localizada Salina Santa Clara, Localidade Tabuleiro Alto, s/nº, Zona Rural, Cep: 59.649-899 – 
Mossoró/RN. 

Frediano Jales Rosado 
Diretor Financeiro  
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A Agência Nacional de Saúde 
(ANS) definiu nesta quinta-feira 
19 que os beneficiários de pla-

nos de saúde que tiveram suspensas as 
cobranças de reajuste anual e por faixa 
etária por causa da pandemia da Co-
vid-19, terão diluído o pagamento des-
ses valores em 12 meses, com parcelas 
iguais. As operadoras devem esclarecer 
os valores cobrados nos boletos que 
serão enviados a partir de janeiro de 
2021.

A reguladora também instituiu os 
reajustes máximos que poderão ser 
cobrados para os planos individuais ou 
familiares (8,14%, entre maio de 2020 a 
abril de 2021) e para os planos que têm 
o cálculo regulamentado por Termos 
de Compromisso, que variam de acor-
do com a operadora de saúde.

Em agosto, a ANS decidiu suspen-
der os reajustes anuais levando em 
conta o cenário de dificuldades econô-
micas provocado pela pandemia. Além 
disso, também considerou o menor 
volume de utilização dos serviços de 
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ANS define que recomposição 
do reajuste suspenso de 
plano de saúde será parcelada 

MUDANÇA

Suspensão dos reajustes abarcou 20,2 milhões de beneficiários de planos em 2020

ANS

NEY DOUGLAS / AGORA RN

O Produto Interno Bruto (PIB), 
que é a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, 

teve crescimento de 7,5% no terceiro 
trimestre deste ano, na comparação 
com o segundo trimestre. O dado é do 
Monitor do PIB, da Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

“O forte crescimento de 7,5% 
da economia brasileira no terceiro 
trimestre, reverte, em parte, a forte 
retração de 9,7% registrada no segun-
do trimestre deste ano, em função da 
chegada da pandemia de covid-19 ao 
Brasil, a partir de março. No entanto, 
este crescimento não é suficiente para 
recuperar o nível de atividade econô-
mica que ainda se encontra 5% abaixo 
do observado no quarto trimestre do 
ano passado”, afirma o coordenador 
da pesquisa, Claudio Considera.

Segundo ele, apesar da recupera-
ção disseminada entre as atividades 
econômicas, o setor de serviços ainda 
encontra dificuldades para se recupe-
rar. Os serviços tiveram alta de 5,5%, 
bem abaixo dos 13,4% da indústria. 
“Mesmo com a flexibilização das me-
didas de isolamento e pequena melho-
ra marginal dos setores de alojamento, 
alimentação, serviços prestados às fa-

mílias, educação e saúde, o crescimen-
to observado ainda é muito pouco em 
comparação a deterioração, causada 
pela pandemia, observada nestes seg-

mentos. A elevada incerteza quanto 
ao futuro da pandemia tem inibido a 
recuperação mais robusta do setor de 
serviços, que é a atividade mais rele-

vante da economia brasileira”, explica 
Considera. A agropecuária recuou 
0,3%. Sob a ótica da demanda, houve 
altas de 9,9% no consumo das famílias 

e de 16,5% na formação bruta de capi-
tal fixo (investimentos). O consumo do 
governo cresceu 0,5%. Já as exporta-
ções e importações tiveram quedas de 
0,6% e de 8,8%, respectivamente.

Apesar da alta de 7,5% na com-
paração com o segundo trimestre, na 
comparação com o terceiro trimestre 
de 2019, houve uma queda de 4,4%. 
Analisando-se apenas o mês de setem-
bro, houve alta de 1,1% na comparação 
com agosto e de 2,3% na comparação 
com setembro do ano passado.

Na comparação com o segundo 
trimestre deste ano, o consumo das 
famílias recuou 5,1%, enquanto a for-
mação bruta de capital fixo (investi-
mento) caiu 2,2%. As exportações cres-
ceram 1,7%, enquanto as importações 
tiveram queda de 24,4%.

Economia cresceu 7,5% do segundo 
para o terceiro trimestre, afirma FGV
RETOMADA | Produto Interno Bruto do Brasil teve crescimento de 7,5% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre, de acordo com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). No entanto, apesar da alta ao longo do último período analisado pela pesquisa, houve uma queda de 4,4% no PIB em comparação com o terceiro trimestre de 2019

Setor de serviços ainda encontra dificuldades para se recuperar. Os serviços tiveram alta de 5,5%, bem abaixo dos 13,4% da indústria

5,1%
é a queda no consumo da famílias 

brasileiras no 3º semestre

55

8,14%

é o índice de medo de 
desemprego de setembro

é o valor do reajuste máximo para 
os planos de saúde em 2020

AUXÍLIO

A campanha "RN Chega Junto - 
Solidariedade Natalina" foi lançada 
nesta quinta-feira 19 pelo Governo 
do Estado. A ação é feita em par-
ceria com a Associação dos Super-
mercados do Rio Grande do Norte 
(Assurn), Cruz Vermelha, Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e Exército. A iniciativa se 
soma às ações de assistência social 
durante a pandemia já realizadas 
através dos programas RN+ Unido 
e RN+ Protegido e às ações em 
curso do RN Chega Junto, que já 
distribuiu 30 mil cestas básicas e vai 
distribuir mais 30 mil até o final de 
dezembro para atender as popula-
ções mais vulneráveis. A campanha 
Solidariedade Natalina vai arreca-
dar alimentos em 31 municípios 
do RN, com 148 supermercados 
participando ao programa. As doa-
ções podem ser feitas a partir deste 
dia 20, com a arrecadação seguindo 
até 20 de dezembro. A participação 
do Governo do Estado será propor-
cional à arrecadação. Ou seja, para 
cada quilo de alimento doado o 
Governo vai doar mais um. 

CAMPANHA 
SOLIDARIEDADE 
NATALINA ARRECADA 
ALIMENTOS NO RN

saúde no período.
Segundo a agência, a suspensão 

dos reajustes abarcou 20,2 milhões de 
beneficiários em relação à correção 
anual por variação de custos, e 5,3 mi-
lhões de beneficiários que têm ajuste 
determinado por mudança de faixa 
etária.
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MÚSICA | Grupo Globo anunciou o início dos estudos para a venda da gravadora Som Livre, uma das 
principais marcas do setor fonográfico nacional. Decisão faz parte da revisão dos ativos da empresa 

O grupo Globo anunciou o iní-
cio dos estudos para a venda 
da gravadora Som Livre. A em-

presa afirmou que a decisão faz parte 
de uma revisão detalhada de seus 
ativos, com maior prioridade para 
negócios que atendem sua principal 
estratégia de atuação.

“Isso não quer dizer, no entanto, 
que a música deixa de ter relevân-
cia no portfólio. Ao contrário. Além 
da presença e cobertura de grandes 
festivais como Rock in Rio e Lollapa-
looza, a música continua a estar no 
coração de canais por assinatura”, diz 
o comunicado.

Jorge Nóbrega, presidente execu-
tivo da Globo, disse que a Som Livre é 
um “negócio extremamente sólido e 
rentável”, mesmo com o crescimento 
do mercado de streaming na música.

De acordo com ele, a venda faz 
parte de um esforço do grupo para 
focar no modelo D2C (sigla, em in-
glês, para “direto ao consumidor”), no 
qual os fabricantes comercializam 
seus produtos diretamente para o 

usuário, sem intermediários. 
“A música continua muito im-

portante no portfólio da Globo, mas 
acreditamos que é um bom momento 
para sairmos do negócio tradicional 
de gravadora e nos concentrarmos 
na estratégia D2C”, afirmou Nóbrega. 

Criada em 1969, a gravadora é reco-
nhecida pelo lançamento de Djavan, 
Ivan Lins, Novos Baianos, Barão Ver-
melho e Cazuza. Atualmente, conta 
com 80 artistas no elenco. Não foi 
divulgado cronograma com os pró-
ximos passos do processo de venda.

Grupo Globo inicia 
estudos para venda da 
gravadora Som Livre

A segunda edição do Samba So-
lidário acontece neste sábado 
21, às 13h, e com uma grande 

novidade: será o primeiro evento 
híbrido do Projeto Cultural Ribeira 
Boêmia. Além de ser uma live e con-
tar com a audiência virtual, os apre-
ciadores de um bom samba poderão 
prestigiar o show presencialmente no 
Iate Clube do Natal. Mais uma vez, a 
apresentação pretende arrecadar do-
nativos para os profissionais da músi-
ca que estão sem renda fixa devido à 
pandemia do novo coronavírus.

Quem quiser acompanhar de 
perto o Samba Solidário e matar a 
saudade da Roda de Samba Ribeira 
Boêmia, precisa pagar um “couvert 
solidário” no valor de R$ 25.  A quan-
tia será paga no dia e local do evento, 
juntamente com a conta da mesa, e 
será integralmente revertida na aqui-
sição de cestas básicas para doação. 
O público será limitado e, assim como 
os profissionais envolvidos, deverá se-
guir todos os protocolos de segurança 
e higiene recomendados pelas autori-
dades sanitárias. O acesso ao Iate Clu-
be estará liberado a partir das 11h e as 
mesas, limitadas, serão ocupadas por 
ordem de chegada.

Esta edição também será produ-
zida pelo Ribeira Boêmia e transmi-
tida em alta definição pelo canal do 
grupo no YouTube. A roda de samba 
terá convidados especiais: Analuh 
Soares, Dani Cruz, Liz Rosa e Danilo 
Matos (Família Além do Normal). E, 
desta vez, a live contará com o show 
de encerramento do grupo Batuque 
Beats, com as participações de Suel-
do Soares e Junior Santos. 

O público virtual poderá doar 
alimentos não perecíveis, materiais 
de higiene e limpeza, produtos de 
biossegurança (álcool em gel), equi-
pamentos de proteção individual 
e outros itens de uso pessoal, além 
de doações em dinheiro, que serão 
convertidas em mais donativos para 
atendimento às necessidades básicas 
dos beneficiários. Tudo feito via QR 
Code da Outgo, disponibilizado na 
tela da live.

SERVIÇO:

O quê: SAMBA SOLIDÁRIO 2ª EDIÇÃO
Quando: Sábado (21), 13h
Onde: Iate Clube do Natal ou YouTube.com/
RibeiraBoemia

Ribeira Boêmia promove nova 
edição do Samba Solidário

REPRODUÇÃO

EVENTO HÍBRIDO

Criada em 1969, a gravadora é reconhecida por lançar nomes para a MPB como Djavan (foto)

CELEBRAÇÃO

O Parque Estadual Dunas 
do Natal “Jornalista Luiz Maria 
Alves” completará 43 anos de 
existência neste domingo 22. 
Para celebrar, o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do RN  (Idema) 
preparou uma programação 
para comemorar o aniversário 
da primeira Unidade de Con-
servação criada no Rio Grande 
do Norte, em 1977. A programa-
ção cultural do domingo terá 
o retorno dos projetos Bosque 
Encena, Som da Mata e uma 
nova fase do jogo Jornada no 
Bosque marcam as celebrações, 
levando alegria, música, teatro, 
diversão e cores para o Bosque 
dos Namorados. Para um re-
torno das atividades culturais 
com segurança, serão tomadas 
medidas preventivas baseadas 
no protocolo de biossegurança, 
a exemplo do distanciamento 
social, uso obrigatório de más-
cara, utilização de álcool 70% e 
aferição de temperatura.

PARQUE 
DAS DUNAS 
COMPLETA 43 ANOS 
NESTE DOMINGO



ALINE JULIETE

O ano de 2020, que jamais 
será esquecido pelas duras 
di� culdades coletivamente 

enfrentadas, foi quando eu me tornei 
candidata a vereadora de Natal. 
Me chamo Aline Juliete, tenho 31 
anos, sou advogada especialista em 
Direito Administrativo, pesquisadora 
e militante do Partido dos 
Trabalhadores. Não bastasse o desa� o 
de enfrentar uma eleição, neste 
período pandêmico concluí a escrita 
da minha pesquisa de mestrado “A 
produção das diferenças no chão da 
escola e a interseccionalidade: um 
estudo etnográ� co em uma escola 
em tempo integral em Natal-RN”, 
a qual defenderei no próximo dia 
26, no Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Urbanos e Regionais da 
UFRN.

Enquanto eu me preparava para 
minha primeira campanha como 
candidata a vereadora, o mundo via o 
isolamento social se impor de forma 
rígida. Em março, completaram-se 
dois anos sem Marielle Franco e eu 
havia sido convidada para palestrar 
em uma mesa redonda com outras 
mulheres negras no Departamento 
de Comunicação da UFRN, porém 
diante da pandemia este e os 
eventos que estavam por vir foram 
cancelados.

Precisamos nos reinventar, tudo 
nesta campanha e pré-campanha 
para vereadora de Natal foi um 
verdadeiro aprender fazendo. 
Iniciamos um trabalho continuado 
nas redes sociais, em lives e reuniões 
com apoiadores sobre questões 
sociais variadas, que fariam parte 
do nosso programa político para 
quali� cação do trabalho parlamentar 
na Câmara Municipal de Natal. 
Discutimos vários projetos para a 
cidade, passando pelo planejamento 
urbano, pelas políticas educacionais, 
pelos direitos humanos e pela 
estruturação dos equipamentos de 
saúde, mas em todos os debates 
percebemos que os temas eram 
tratados a partir da centralidade da 
questão racial e de gênero. E não 
poderia ser diferente.

De alguma forma, a política 
sempre esteve presente na minha 
vida, pois na infância e adolescência 
eu já tinha consciência que dividia 
os bancos das escolas públicas de 
Natal com colegas em situação de 
alta vulnerabilidade social; no ensino 
médio fui bene� ciária da política 
pública de cotas, tendo ingressado 
no curso técnico integrado em 
informática do IFRN através do 
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REPRESENTATIVIDADE IMPORTA | No Dia da Consciência Negra, a advogada Aline Juliete, que representou 2.193 pessoas nestas eleições
municipais, conta neste artigo um pouco sobre a própria história e destaca a educação como ferramenta de transformação

PERMITA QUE EU FALE,
NÃO AS MINHAS CICATRIZES

ano de 2020, que jamais 
será esquecido pelas duras 
di� culdades coletivamente 

enfrentadas, foi quando eu me tornei 
candidata a vereadora de Natal. 
Me chamo Aline Juliete, tenho 31 
anos, sou advogada especialista em 
Direito Administrativo, pesquisadora 
e militante do Partido dos 
Trabalhadores. Não bastasse o desa� o 
de enfrentar uma eleição, neste 
período pandêmico concluí a escrita 
da minha pesquisa de mestrado “A 
produção das diferenças no chão da 
escola e a interseccionalidade: um 
estudo etnográ� co em uma escola 
em tempo integral em Natal-RN”, 
a qual defenderei no próximo dia 
26, no Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Urbanos e Regionais da 

Enquanto eu me preparava para 
minha primeira campanha como 
candidata a vereadora, o mundo via o 
isolamento social se impor de forma 
rígida. Em março, completaram-se 
dois anos sem Marielle Franco e eu 
havia sido convidada para palestrar 
em uma mesa redonda com outras 
mulheres negras no Departamento 
de Comunicação da UFRN, porém 
diante da pandemia este e os 
eventos que estavam por vir foram 

Precisamos nos reinventar, tudo 
nesta campanha e pré-campanha 
para vereadora de Natal foi um 
verdadeiro aprender fazendo. 
Iniciamos um trabalho continuado 
nas redes sociais, em lives e reuniões 
com apoiadores sobre questões 
sociais variadas, que fariam parte 
do nosso programa político para 
quali� cação do trabalho parlamentar 
na Câmara Municipal de Natal. 
Discutimos vários projetos para a 
cidade, passando pelo planejamento 
urbano, pelas políticas educacionais, 
pelos direitos humanos e pela 
estruturação dos equipamentos de 
saúde, mas em todos os debates 
percebemos que os temas eram 
tratados a partir da centralidade da 
questão racial e de gênero. E não 
poderia ser diferente.

De alguma forma, a política 
sempre esteve presente na minha 
vida, pois na infância e adolescência 
eu já tinha consciência que dividia 
os bancos das escolas públicas de 
Natal com colegas em situação de 
alta vulnerabilidade social; no ensino 
médio fui bene� ciária da política 
pública de cotas, tendo ingressado 
no curso técnico integrado em 
informática do IFRN através do 
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processo seletivo denominado 
Pro-CEFET, pelo qual 50% das vagas 
da instituição eram reservadas a 
estudantes oriundos das escolas 
públicas no ensino fundamental. Em 
2010 ingressei no curso de Direito 
da UFRN, atuei no movimento 
estudantil e � z parte de três gestões 
do Centro Acadêmico Amaro 
Cavalcanti, onde cheguei a convite 
de Natália Bonavides, atualmente 
Deputada Federal pelo PT.

A partir dessa experiência, 
nossa campanha teve como o mote 
“Representatividade Importa”, 
porque o meu reconhecimento 
pessoal enquanto mulher negra 
se relaciona diretamente às lutas 
políticas que tenho encampado 
desde o movimento estudantil em 
um curso elitista como o de Direito, 
na minha trajetória pro� ssional, 
realizando palestras nas escolas 
públicas sobre os direitos das 
mulheres, ações a� rmativas e 
consciência negra, à atuação na 
advocacia militante, onde cheguei 
a ocupar a vice-presidência da 
Comissão de Direitos Humanos da 
OAB-RN em 2017.

 Eu carrego a política na minha 
identidade: ser uma advogada 
negra, acadêmica e quali� cada para 
concorrer ao cargo de vereadora 
da capital do meu Estado foi o 
resultado de um processo formativo 
muito anterior, que envolveu a 
ação de pensar criticamente sobre 
os problemas sociais e me tornar 
uma cidadã que deseja interferir 
positivamente nos rumos da nossa 
cidade. E o resultado surpreendeu 
muita gente, obtivemos 2.193 
votos de natalenses que me veem 
como uma pessoa vocacionada 
a ocupar esse lugar de luta por 
representatividade na política, por 
ser uma voz que sai de um lugar 
de subalternidade e com coragem 
assume uma posição de liderança.

Meu reconhecimento 
pessoal enquanto 
mulher negra se 
relaciona diretamente 
às lutas políticas que
tenho encampado”

“
ALINE JULIETE
ADVOGADA

PERMITA QUE EU FALE,EU FALE,EU
PÁGINA OCUPADA POR ALINE JULIETE



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

NA TORCIDA 
A governadora do RN, 

Fátima Bezerra, está festejando 
o crescimento nas pesquisas 
da petista Marília Arraes, que 
concorre num segundo turno 
à Prefeitura do Recife. Se eleita, 
Marília será a primeira mulher a 
comandar a cidade. 

RECADO 
Em seu Twitter, Fátima 

a� rmou: “Quanta felicidade em ver 
que Recife está caminhando para 
ser governada por uma mulher de 
luta, corajosa, determinada e que 
está preparada para realizar uma 
gestão sintonizada com os anseios 
do povo recifense”. 

A governadora já está até 
prevendo: “Vai ser a vitória mais 
bonita deste 2° turno!”. 

CRESCIMENTO 
O ainda deputado estadual 

Sandro Pimentel fez uma avaliação 
positiva do resultado das eleições 
para o seu partido, o PSOL. 

Tanto no RN, onde a legenda 
elegeu 11 vereadores, quanto em 
nível nacional, com destaque para 
a presença de Guilherme Boulos 
no segundo turno em SP. “Em 
algumas capitais, tivemos diversos 
parlamentares eleitos como os 
mais votados, como em Porto 
Alegre”, ressaltou. 

BONS NÚMEROS   
Sandro Pimentel comemorou 

o fato de o PSOL já ter aumentado 
de dois para quatro – podendo 
chegar a seis – o número de 
prefeitos no Brasil com relação a 
2016. 

“Ou seja, o PSOL tem crescido 
a cada ano nas lutas e nas ruas, 
mas também nos parlamentos e 
executivos”, disse ele em fala na 
Assembleia Legislativa. 

MATURIDADE 
Sandro Pimentel é fundador 

do PSOL no RN, tendo participado 
da primeira direção nacional do 
partido. Ele foi presidente estadual 
por três mandatos. 

“Ficamos muito felizes em ver 
que o partido ganhou um grau de 
maturidade na política”, avaliou.  

IMPRESSIONOU 
Quem também festeja o 

resultado das urnas é o deputado 
e presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel Ferreira 
de Souza, líder do PSDB no 
RN. O partido foi um dos mais 
prestigiados nessas eleições: saiu 
de 10 prefeitos eleitos em 2016 
para 31 agora em 2020. 

DESEMPENHO  
Segundo Ezequiel, os 

candidatos do PSDB tiveram 
grande desempenho, com 
crescimento “gigante do PSDB em 
todas as regiões”.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>The Crown: O príncipe 

Charles se enfureceu com a sua 
imagem retratada na série da 
Netflix que está dando o que 
falar. Segundo o El Pais Brasil, 
“fontes próximas ao herdeiro 
do trono britânico” denunciam 
que a geradora de streaming 
“tenta ganhar dinheiro criando 
uma versão da história e 
abrindo feridas que ainda não 
cicatrizaram”. 

segue passos dos EUA para 
‘tempestade perfeita’ de covid 
no Natal”. Ele considera que “ao 
longo de 2020, o Brasil tem sido 
uma espécie de espelho com 
efeito retardado do que ocorre 
nos Estados Unidos”. “Os dois 
presidentes, Donald Trump e Jair 
Bolsonaro, agravaram os efeitos 
da pandemia com negacionismo 
científico e incompetência 
administrativa”. 

>>Deixa morrer: Segundo o 
Estadão, o Ministério da Saúde 
espera crescimento de mortes 
para agir contra ‘2ª onda’ de covid. 
“Segundo relatos feitos ao Estadão, 
o alerta somente será disparado 
quando houver alta consistente no 
número de óbitos”, diz reportagem. 

>>O jornalista do UOL 
Kennedy Alencar analisou: “Brasil 
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VITÓRIAS 
O deputado fez questão de citar 

as vitórias de Álvaro Dias, reeleito 
em Natal com ampla margem de 
votos em primeiro turno; de Dr. 
Tadeu, prefeito eleito de Caicó; e de 
Dr. Tiago Almeida, prefeito eleito de 
Parelhas. Os dois últimos obtiveram 
a maior votação da história dos 
seus respetivos municípios.  

ABSTENÇÕES 
Ainda na Assembleia Legislativa 

pós-eleição, os parlamentares 
comentaram a respeito do baixo 
índice de abstenção no Rio Grande 
do Norte no dia da votação do 
último domingo. O Estado teve 
o quarto menor índice do País, 
segundo dados o� cias do TSE. 

MOTIVOS 
O ministro do STF Edson 

Fachin determinou ontem que 
o presidente Jair Bolsonaro dê 
explicações “com a máxima 
celeridade” sobre a nomeação de 
reitores que não estavam entre os 
mais votados nas listas tríplices 
para as universidades federais.  

CENÁRIO 
No RN, há dois casos que têm 

gerado repercussão: na Ufersa e 
IFRN. Para a Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido, Bolsonaro 
nomeou Ludimilla Oliveira, que 
� cou em terceiro na lista tríplice. 
Para o IFRN o presidente escolheu 
como reitor pro tempore Josué 
Moreira, que sequer participou da 
disputa e é � liado ao PSL. 

AUTONOMIA 
O pedido de Fachin atende 

requerimento da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), que pediu 
a anulação das nomeações destes 
reitores realizadas por Bolsonaro. 
A entidade argumenta que as 
nomeações de Bolsonaro atentam 
contra o princípio e a gestão 
democrática, o republicanismo, o 
pluralismo político e a autonomia 
universitária. 

POTIGUAR NA MODA 
O Brasil Eco Dashion Week, 

principal semana de moda do 
Brasil, terá presença potiguar. O 
des� le do paranaense Enéas Neto 
tem calçadas do designer Jailson 
Marcos, do Rio Grande do Norte, 
radicado em Recife e queridinho 
de artistas como Carlinhos Brown. 
A união se deu através do ABZ Lab 
- conexão criativa idealizada por 
Augusto Bezerril.  

MAIS 
Aliás, o selo ABZ Lab está 

também no documentário “Geová 
- Mundo em Recriação”, que faz 
parte da mostra de ‘fashion � lmes’ 
do Brasil Eco Fashion e marca 
a estreia do jornalista potiguar 
kerginaldo Gadelha como roteirista. 
Vale conferir! 

Ex-senador José Agripino recebeu pessoalmente o vereador eleito em Natal Tércio Tinoco, 
primeiro parlamentar cadeirante da capital. “Vai ter todo o meu apoio”, afirmou o democrata

HISTÓRIA DE AMOR 
Uma história que transforma 

histórias. Com esse slogan, o 
Hospital Infantil Varela Santiago 
está nas ruas com uma nova 
campanha publicitária em 
comemoração aos seus 103 anos. 
Produzida pela agência Bossa, 
em parceria com a Megalume e 
o fotógrafo Humberto Lopes, a 
campanha conta a história da 
instituição. 

BALANÇO 
Professor Carlos André, 

diretor de expansão da rede 
Inspira para o Nordeste, e Fabrício 
Alves, diretor de expansão para 
o Norte, participaram de reunião 
da cúpula do grupo Inspira, onde 
foi de� nido o planejamento 
para novas aquisições da rede 
em 2021. Durante o encontro, 
foi apresentado um balanço do 
trabalho realizado este ano, com 
destaque para aquisição do Over 
e do Contemporâneo, ambos em 
Natal.

Deputado Ezequiel 
Ferreira e o sorriso de 
quem sabe que o partido 
que comanda no RN, o 
PSDB, foi sucesso nas 
eleições municipais



15GERAL|  SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020 

HORÓSCOPO

CRUZADAS

'O nosso lema é ousadia e alegria, na nossa casa é 
pagode todo dia!' Eita, Áries, sei que ousadia é sua marca 
registrada, mas cuidado para não dar ruim, minha fi lha! 
Hoje rola um aspecto entre a Lua e Marte, seu regente, 
que é maravigold, bota sua ousadia no modo turbo.

O ingresso da Lua no signo de Aquário modifi ca a 
energia celeste no dia de hoje e desloca a sua atenção 
para os seus projetos futuros, que podem ganhar uma 
estruturação importante destinada à sua realização. Sua 
mente vai estar top para elaborar novas estratégias. 

A Lua começou seu rolê por Aquário e manda aquele 
help perfeito sem defeitos para o trabalho em equipe. 
Seus projetos futuros terão melhores possibilidades de 
sucesso se você compartilhar seus deveres e obrigações.
Os astros pedem que você não se sobrecarregue.

Sextou com a Lua de rolê no signo de Aquário, onde 
permanecerá no fi nal da semana. Aquário é o signo das 
amizades e produz uma energia capaz de estimular novos 
projetos, especialmente destinados ao âmbito social e 
econômico. 

Sextou bem sextado, Gêmeos! A semana chega ao fi m 
com alguns aspectos astrológicos bem mais favoráveis 
e os seus objetivos hoje lhe parecerão um pouco mais 
perto. Com esse clima energético positivo, você se sentirá 
mais otimista e esperançosx.

Sagita, inspira, respira e não pira, meus consagrados! 
Sabe aquelas mudanças que você estava planejando 
fazer? Então, se quiser levar adiante seus projetos de 
vida, chegou a hora de colocá-las em prática. Lua está 
em Aquário e favorece a elaboração de novos projetos.

Sextou, Gêmeos! E o astral do dia de hoje tá maravilgold! 
A Lua, que segue o baile no signo de Aquário, estimula as 
ações sociais e incentiva a elaboração de novos projetos 
para o futuro. A energia aquariana é porreta também para 
afastar de sua mente os pensamentos negativos.

Caprica, a Lua começou um rolê por Aquário e hoje 
forma um aspecto bem suace com o Sol, que passa seu 
último dia em Escorpião. Esse match soa como um aviso 
para o seu signo: você vai precisar de ajuda se quiser ter 
os resultados que deseja.

Sextou! Que alívio! A Lua está de rolê em Aquário e 
promove, logo ao amanhecer, uma sensação bem 
agradável. Como resultado, você terá muitas ideias para 
o lazer de seu fi nal de semana. Além disso, logo cedo 
sentirá vontade de compartilhar com seus familiares.

Sextou e o clima muda completamente! Com a Lua 
de rolê em Aquário, a energia celeste no dia de hoje 
fi ca beeeem mais agradável e isso traz um impacto 
maravigold para o seu signo solar. No trabalho, você vai 
tá cheix dos dons.

Virgem, o Sol passa seu último dia em Escorpião e se 
prepara para começar um rolê em Sagitário, mas antes, 
forma um aspecto de fraca intensidade com a Lua. Serve 
como um lembrete para te avisar que os seus projetos 
não obterão o resultado que você almeja.

Peixes, se você já passou por uma tempestade e 
conseguiu sair dela, sabe reconhecer bem as fortes 
emoções e os sentimentos que dela resultam. E é 
essa a mood que vai predominar no dia de hoje. Com 
gratidão no coração, reconheça os aprendizados.

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
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Bate-Rebate
Luíza Tomé está viajando com 
a peça “Louca por Homem”...
Neste sábado, ela se apresenta 

no Teatro Colina, em São José dos 
Campos...O espetáculo tem a 

participação especial do maestro 
Miguel Briamonte.Durante a 

estreia de “Você Renova”, sábado, 
dia 14, no Discovery Home & 
Health, houve um aumento de 

mais de 60% na audiência...O 
canal fi cou ainda com mais que o 
dobro de sua média de audiência...
Além do crescimento, a estreia 
posicionou o Discovery Home & 

Health como o número um de toda 
a TV por assinatura, no seu target 

principal, mulheres de 25 a 54 
anos.Nesta sexta-feira acontece 
a última apresentação de “Rainha” 

no Centro da Diversidade no 
Teatro Décio de Almeida Prado, 
em São Paulo...O espetáculo, 
respeitando os protocolos de 
seguranç a, tem o ator Sérgio 

Rufi no, com texto de Guilherme 
Gonzalez e direção de Má rcio 

Macena.

Fox Sports está acabando aos poucos

A notícia, nem um pouco 
agradável, é que a Disney estuda 
terminar com mais programas do 
Fox Sports nos próximos dias.

Assim como, nesses últimos 
meses, já acabou com vários 
outros, casos “Central Fox”, “Bom 
Dia Fox”, “Comenta Quem Sabe” e 
“Fox de Primeira”.

Aliás, o “Comenta Quem 
Sabe”, em particular, tinha toda 
uma participação feminina 

e a apresentação de Renata 
Cordeiro.

O que se observa, no 
desenvolvimento da fusão com 
a ESPN, é que há um projeto de 
autodestruição em curso, o de 
acabar com o Fox Sports aos 
poucos.

Na prática, nada diferente 
disso vem acontecendo, com 
dispensas nos mais diferentes 
setores e que incluem até mesmo 

pessoal de vídeo. 
Marina Ferrari, Wagner 

Martins, Silva Jr., Marcel Capret, 
Luciano Calheiros e Emerson 
Souza tiveram os seus nomes 
incluídos em recentes listas de 
demissões.

O temor, em um cenário já 
tão complicado, é que as coisas 
venham a piorar nos próximos 
dias, ainda em plena pandemia e 
quase às vésperas do Natal.

ARQUIVO PESSOAL

PERFIL
Monica Carvalho também estará 
em “Gênesis”, da Record, 
como Elisa, serva nascida no 
acampamento, na terceira fase de 
Abraão.Temente a Deus, enxerga 
sempre o lado positivo e vai se 
apaixonar por Gael, personagem 
do Roberto Bomtempo.

E MAIS UM
O jornalista Ricardo Lay, um 

dos principais nomes da equipe de 
reportagem da Fox Sports, é mais 
uma baixa no canal esportivo. A sua 
saída foi con� rmada ontem.

Segundo pro� ssionais de lá, as 
demissões não têm data para acabar.

GRADE
No SBT, falou-se numa possível 

troca de horários aos sábados, com o 
“Triturando”, mais cedo, passando a 
entregar para o “Raul Gil”.

Pelo menos até ontem, a 
informação o� cial é de que nada 
mudou e o Raul continua às 14h15.

OUTRA VEZ
De novo, especialmente nos 

interiores da própria emissora, 
voltaram a circular rumores sobre a 
venda da Rede TV!. E que algumas 
providências, neste sentido, já estão 
sendo tomadas pela sua alta cúpula.

De forma o� cial, mais uma vez 
também, nada é con� rmado.

A PROPÓSITO
Faa Morena, em conversa com 

a coluna, disse que estava há algum 
tempo amadurecendo a decisão de 
deixar a Rede TV!.

Foram 17 anos de trabalho. E 
que, dentro dela, foi � cando mais 
intensa a necessidade de buscar 
novos desa� os.

ALAVANCA
Por causa do jogo Racing e 

Flamengo na noite de terça, o “Arena 
SBT” será transmitido, ao vivo, na 
segunda-feira, 23h45.

O time � xo, comandado por 
Benjamin Back, no estúdio e a 
dupla Tiago Galassi e André Galvão, 
na Argentina, em link, com um 
convidado especial do time do 
Flamengo.  

MUNDO MUDOU
Ainda repercute a forma natural 

com que William Bonner e Renata 
Vasconcellos enfrentaram recentes 
problemas no “Jornal Nacional”.

O tempo do par de vasos � cou 
no passado. É importante que essas e 
outras situações sejam tratadas com 
espontaneidade. Passa verdade para 
quem assiste.



A queda do Flamengo nas quar-
tas de final da Copa do Brasil 
para o São Paulo ficou marcada 

por uma reclamação inusitada. Com o 
time perdendo por 3 a 0 no Morumbi, 
um placar que somou aos 2 a 1 sofridos 
no Maracanã, o técnico Rogério Ceni 
criticou o árbitro Wilton Pereira Sam-
paio pelos seis minutos de acréscimos 
aplicados ao fim do segundo tempo.

“Meu time sem chance de ganhar, 
desgastado e você dando esse tempo 
todo de desconto agora”, afirmou Ceni, 
em áudio captado pela transmissão do 
jogo, quando a sua equipe precisaria de 
quatro gols para levar o confronto para 
a disputa de pênaltis.

O Flamengo estava cheio de des-
falques para o duelo com o São Paulo, 
casos do zagueiro Rodrigo Caio, do 
lateral-esquerdo Filipe Luis, do volan-
te Thiago Maia, do meia Diego, e dos 
atacantes Gabigol e Pedro. Entre os 
jogadores convocados por seleções, 
o chileno Isla ficou fora do duelo, en-
quanto Everton Ribeiro foi acionado 
na etapa final.

Após o confronto, Ceni avaliou 
que o Flamengo foi superior no pri-
meiro tempo, que terminou sem gols. 
Mas apontou que o desgaste físico 
atrapalhou a sua equipe, assim como 
aspecto psicológico, abalado, em sua 
visão, a partir do momento em que o 

São Paulo abriu o placar. “Foi um jogo 
muito parecido com o do Maracanã. O 
Flamengo dominou o primeiro tempo 
e teve oportunidades. Infelizmente 
o momento faz com que a bola passe 
próxima do gol e não entre. Na primei-
ra oportunidade do São Paulo, saiu 
o gol. Aí entra o lado psicológico que 
acaba atrapalhando todo o esforço e o 
desgaste, por tudo que temos enfrenta-
do”, disse.

O Flamengo ainda não venceu sob 
o comando de Ceni, que perdeu os dois 
jogos contra o São Paulo pela Copa do 
Brasil e empatou com o Atlético Goia-
niense, no fim de semana, pelo Campe-
onato Brasileiro. 

O América enfrenta o Floresta- 
(CE), na Arena das Dunas, pela 
13ª rodada da Série D do Cam-

peonato Brasileiro, após mudanças 
no elenco. O clube anunciou as saídas 
de dois titulares: o lateral-esquerdo 
Renan Luís e o atacante Augusto. As 
ausências devem afetar a dinâmica da 
equipe para o fim da primeira fase do 
torneio nacional. A partida terá, ainda, 
o retorno do meia Rondinelly, que se 
recuperou de contusão.

Já classificado para o mata-mata, 
o técnico Paulinho Kobayashi vai utili-
zar as duas últimas rodadas da fase de 
grupos para dar nova cara à  equipe. O 
objetivo é manter o foco do elenco para 
o fim da etapa de classificação. O Amé-
rica, nos últimos três anos, caiu nas pri-
meiras fases do mata-mata. Em 2019, 
contra o Jacuipense (BA), por exemplo, 
o clube caiu nas oitavas de final.

Para reforçar o elenco, a diretoria 
trabalha para contratar mais três no-
mes antes do término da primeira fase. 
Além disso, o América já oficializou 
a contratação do atacante Tartá e do 
zagueiro Neguete. 

Para a partida contra o Floresta, o 
América vai contar com o retorno do 
meia Rondinelly, um dos destaques da 
temporada. Ele ficou de fora das últi-
mas rodadas por conta de uma lesão 
na coxa. 

Desde que chegou ao clube, Ron-
dinelly fez nove jogos e marcou três 

gols. “Estou me sentindo muito bem e 
com uma saudade grande de voltar a 
jogar. O trabalho feito com o pessoal 
do clube foi muito proveitoso e espero 
poder corresponder dentro de campo, 
ajudando os meus companheiros a 
buscar os objetivos”, disse. 

“Nosso grupo é muito qualificado e 
isso se refletiu dentro de campo. Já es-
tamos classificados, mas não podemos 
baixar a guarda. É muito importante 
que possamos finalizar a primeira fase 
na liderança do grupo para que possa-
mos trazer os segundos jogos para a 
nossa casa”, falou Rondinelly que com-
plementou. 
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América enfrenta 
Floresta pela Série D 
de olho no mata-mata
BRASILEIRO | Garantido na segunda fase do torneio nacional, América vai utilizar as duas últimas rodadas da 
fase classificatória para manter o entrosamento do time após a saída de titulares e a chegada de novos atletas

DERROTA

Desde que chegou ao América em 2020, Rondinelly fez nove jogos e marcou três gols

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

Rogério Ceni vê Flamengo 
abalado psicologicamente

A Federação Internacional de 
Futebol (Fifa) anunciou nesta 
quinta-feira que as jogadoras 

vão ter os direitos na maternidade 
salvaguardados na nova regulamen-
tação. 

A entidade que comanda o fute-
bol mundial explicou que as novas 
regras vão permitir às atletas odireito 
de, pelo menos, 14 semanas de licen-
ça de maternidade, remuneradas a 
dois terços do salário base, mas as 
federações nacionais terão liberdade 
para impor condições mais vantajo-
sas.

“A ideia é proteger as jogado-
ras antes, durante e após o parto. O 
clube ficará obrigado a reintegrar as 
jogadoras e lhes proporcionar todo o 

suporte médico necessário”, explicou 
a Fifa, em um comunicado oficial 
divulgado nesta quinta-feira, em um 
momento em que o futebol feminino 
está em franca expansão.

Qualquer clube que rescinda 
o contrato de trabalho com uma 
jogadora durante a gravidez será 
obrigado a pagar uma compensação 
e uma multa, podendo ainda ficar 
impedido de contratar novas atletas 
durante um ano.

As novas regras são vistas como 
mais um passo em direção ao pro-
fissionalismo no futebol feminino e 
deverão ser aprovadas durante a pró-
xima reunião do Conselho da Fifa, no 
próximo mês, e entrar em vigor no 
dia 1.º de janeiro de 2021.

Recuperado de uma lesão mus-
cular na coxa esquerda que 
o tirou dos últimos jogos do 

Paris Saint-Germain e da seleção bra-
sileira, Neymar pode voltar a jogar 
nesta sexta-feira. O técnico do clube 
francês, o alemão Thomas Tuchel, re-
velou nesta quinta que o atacante foi 
liberado pelo departamento médico 
para voltar aos treinamentos cole-
tivos e que é possível que ele jogue 
alguns minutos contra o Monaco, 
em Montecarlo, pela 11.ª rodada do 
Campeonato Francês.

“O Neymar não jogou com o Bra-
sil (nas Eliminatórias), está sem rit-
mo e assim precisamos ter cuidado. 
Vamos acelerar algumas situações 
de treinamento hoje (quinta-feira) 

com ele e estou confiante que ele vai 
jogar alguns minutos contra o Mona-
co”, avisou o treinador em entrevista 
coletiva.

Também nesta quinta-feira, o 
Paris Saint-Germain divulgou um 
comunicado médico apontando a 
recuperação do brasileiro. 

“Neymar Jr. deu continuidade ao 
atendimento e aos treinamentos in-
dividualizados nos últimos dias con-
forme planejado, e espera-se retomar 
o treinamento em grupo hoje”, infor-
mou o clube em suas redes sociais e 
no site oficial.

Outro que está voltando ao time 
é o atacante Kylian Mbappé. Tam-
bém com lesão na coxa, o francês foi 
ausência dos últimos dois jogos. 

Fifa define regras de proteção 
para as jogadoras grávidas

Neymar se recupera e pode 
entrar em campo pelo PSG

REGULAMENTAÇÃO

FRANÇA

Já estamos classificados, 
mas não podemos baixar a 
guarda. É muito importante 
que possamos finalizar a 
primeira fase na liderança do 
grupo”

“
RONDINELLY
MEIA DO AMÉRICA 


