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CRIME. 8 E 9 | 
Entre 2019 e 2020,  
as apreensões de 
cigarros ilegais 
no Rio Grande do 
Norte aumentaram 
de 200 mil para 16,7 
milhões unidades; 
PF prendeu 
nesta terça-feira 
27 integrantes 
de organização 

Greve dos ônibus 
é encerrada após 
acordo na Justiça

Eleições podem provocar 
2ª onda de Covid no RN

Dramaturgo potiguar 
morre vítima da Covid

América vence de novo e 
abre vantagem na Série D

POLÍTICA. 7 | Representante 
do Comitê Científico aponta 
que pandemia pode piorar em 
decorrência de aglomerações

LUTO NA ARTE. 13 | Aos 60, autor de “Pipa 
voada sobre brancas dunas” e tantas 
outras obras importantes para a cultura 
potiguar não resistiu ao coronavírus

FUTEBOL. 16 | Jogando em Sobral 
(CE), equipe potiguar derrotou o 
Guarany pelo placar de 3 a 1 e 
chegou aos 20 pontos no Brasileirão

REDES SOCIAIS / REPRODUÇÃO CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA FC JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

SEU VOTO EM JOGO

ELEIÇÕES 2020. 5 | Candidato a prefeito de Natal foi o primeiro convidado do Agora RN em rodada de entrevistas para discutir propostas 
e ideias para a administração da cidade pelos próximos quatro anos. Em 1ª entrevista, candidato defendeu prioridade para educação

Carlos Alberto (PV) abre série de entrevistas

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MOBILIDADE. 11 | O Sindicato dos 
Trabalhadores Rodoviários (Sintro) e o 
Sindicato das Empresas de Transportes 
Urbanos (Seturn) entraram em acordo e 
encerraram nesta terça-feira 27 a greve 

dos ônibus em Natal.
Representantes dos sindicatos decidiram 
pelo fim do movimento após audiência 
de concialiação convocada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região 

(TRT-RN) nesta terça. Após negociação 
de termos entre as duas partes, os 
empresários se comprometeram a pagar 
o plano de saúde, com reajuste, e 50% do 
vale alimentação aos trabalhadores.
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jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) identi� cou cerca 7 mil 
indícios de irregularidades em 

R$ 25 milhões pagos a fornecedores 
ou doados a candidatos às eleições 
municipais deste ano.

Entre os indícios, a Corte apon-
ta que cinco pessoas, que doaram 
juntas R$ 6.800, constam no Sisobi 
(Sistema de Controle de Óbitos), res-
ponsável por coletar informações de 
óbitos dos cartórios de registro civil 
de pessoas naturais no País.

Outra indicação de irregularida-
de foi que 3.793 pessoas identi� ca-
das como desempregadas � zeram 
doações a candidatos. Somado, o 
valor desses aportes chega a R$ 15,9 
milhões.

O levantamento do TSE faz par-
te de uma parceria do Núcleo de 

Inteligência da Justiça Eleitoral, que 
envolve outros 6 órgãos federais: 
Receita Federal, Coaf (Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras), 
MPF (Ministério Público Eleitoral), 
DPU (Defensoria Pública da União), 
TCU (Tribunal de Contas da União) e 
o Ministério da Cidadania.

Essa foi a 1ª rodada de identi� ca-
ção de indícios de irregularidades en-
contradas pela Secretaria de Tecno-
logia da Informação do TSE. Segundo 
a Corte, o levantamento foi feito logo 
após a entrega das prestações de con-
tas parciais, que terminou no último 
domingo 25.

O TSE identi� cou ainda que há 
ainda doadores cuja renda é incom-
patível com o valor doado –são 782 
casos, que totalizam R$ 6,4 milhões.

Já os 775 fornecedores sem 

registro ativo na Junta Comercial 
ou mesmo na Receita Federal rece-
beram R$ 1,3 milhão por serviços 
prestados a candidatos às eleições 
deste ano. Há ainda 217 empresas 
que receberam R$ 471,3 mil e têm 
relação de parentesco com algum 
candidato.

A partir do levantamento, os ju-
ízes eleitorais poderão determinar 
diligências para comprovar a proce-
dência do indício e utilizar essas in-
formações para análise e julgamento 
da prestação de contas de campanha 
eleitoral.

Além disso, os indícios de irre-
gularidades foram encaminhados à 
PGR (Procuradoria Geral da Repúbli-
ca) para que sejam compartilhados 
com as promotorias estaduais, que 
poderão dar início a investigações.

TSE identifica doações de pessoas 
mortas a candidatos às eleições
ELEIÇÕES 2020 |  Outra indicação de irregularidade apontada em levantamento do TSE foi que 3.793 pessoas identificadas como desempregadas fizeram doações a candidatos. Somado, 
valor desses aportes chega a R$ 15,9 milhões. A partir do levantamento, os juízes eleitorais poderão determinar diligências para comprovar a procedência e julgar prestação de contas

Segundo a Corte, o levantamento foi feito logo após a entrega das prestações de contas parciais

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz 
da Lava Jato Sergio Moro a� r-
mou na manhã desta terça-fei-

ra 27 que o Brasil tem “um quadro de 
corrupção ainda preocupante”. Ele 
atribuiu a situação à forma como o sis-
tema de Justiça funciona no país.

Moro falou por videoconferência 
no evento “Sistemas Judiciais, Recur-
sos e Prisão”, realizado pela Câmara. 
O moderador foi o deputado Alex Ma-
nente (Cidadania-SP), autor da PEC 
(proposta de emenda à Constituição) 
que possibilita o início do cumprimen-
to de pena imediatamente depois de 
condenação em segunda instância.

“Os níveis de percepção da corrup-
ção não caíram como nós imaginarí-
amos que poderiam cair”, declarou o 
ex-juiz. “Havia um grande impulso para 
aprovação da PEC. Arrefeceu um pouco, 
precisa ser retomada”, a� rmou Moro.

A PEC foi aprovada pela CCJ (Co-
missão de Constituição e Justiça) da 
Câmara no � nal de 2019. Passou a tra-
mitar em comissão especial. Por causa 
da pandemia, porém, todos os colegia-
dos tiveram os trabalhos suspensos.

Ao longo da tramitação, a proposta 
foi alterada: de início possibilitava a 
prisão de condenados em 2ª Instância. 
Depois, passou a abranger o cumpri-
mento de penas em geral, incluindo 
indenizações.

Depois de passar pela comissão, a 
proposta precisará de 3/5 dos votos do 
plenário da Casa em 2 turnos de vota-

ção. Para vigorar, ainda precisaria de 
aval do Senado.

“De certa maneira, resgatar a efe-
tividade do sistema processual penal 
para execução em 2ª Instância acaba 
servindo também como um impulso 
contrário à decretação da prisão pre-
ventiva nos graus ordinários de jurisdi-
ção”, disse o ex-ministro.

Ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro participou de discussão na Câmara

Moro afirma que “quadro de 
corrupção ainda é preocupante”

ENTREVISTA

ISAAC AMORIM / MJSP O presidente Jair Bolsonaro pe-
diu ao Senado que seja retirada 
de tramitação a indicação de 

Roberto Ferreira Dias para o cargo de 
diretor da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). A desistên-
cia da indicação está formalizada no 
Diário O� cial da União (DOU) desta 
terça-feira 27 e ocorre depois da divul-
gação de informações de que Roberto 
Ferreira Dias estaria envolvido em ir-
regularidades no Ministério da Saúde.

Roberto Dias é diretor do Depar-
tamento de Logística em Saúde da 
Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde. O nome dele para o cargo na 
Anvisa foi enviado aos parlamentares 
na semana passada. Ele ocuparia a va-
ga que será aberta em dezembro com 
o término do mandato de Alessandra 
Bastos Soares.

Roberto Dias assinou um contra-
to de R$ 133,2 milhões do Ministério 
da Saúde que está sob suspeita de irre-
gularidade e pode ser cancelado pela 
pasta. O ministério avalia abrir um 
procedimento interno para apurar a 
responsabilidade dos envolvidos no 
contrato.

Nomeado na gestão de Luiz Man-
detta, por indicação do ex-deputado do 
DEM Abelardo Lupion, Dias assinou, 
em 21 de agosto, o contrato 250/2020 
com a empresa Life Technologies Brasil 
Comércio e Indústria de Produtos para 
Biotecnologia Ltda, para a compra de 
10 milhões de kits de materiais utiliza-
dos em testes de Covid-19.

A suspeita de irregularidade no 
contrato foi informada ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) pela Di-
retoria de Integridade do próprio 
Ministério da Saúde.

Roberto Dias a� rmou que ele 
mesmo sugeriu, um mês antes da 
assinatura, a nulidade do contrato 
diante de “vícios” identi� cados.

Indicação foi revogada por ordem presidencial

Bolsonaro cancela indicação 
para a Anvisa após denúncia

IRREGULARIDADES EM CONTRATO

MARIANA LEAL / ANVISA
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PORTAS ABERTAS I
O advogado Mário Maia, que teve 

a indicação ao CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) aprovada pela Câmara nes-
ta terça 27, teve como cabo eleitoral 
o deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ).

PORTAS ABERTAS II
Ele mandou áudio a colegas do 

partido pedindo voto no advogado. “É 
um amigo, é um cara muito capaci-
tado, cheguei a apresentar a alguns 
colegas”, disse em áudio a que o Painel 
teve acesso. “Quem puder dar essa 
força, amanhã teremos um amigo lá 
portas abertas”.

CONTRA PEC EMERGENCIAL I
Servidores públicos da classe mé-

dia do funcionalismo (como técnicos 
judiciários, o� ciais de Justiça e audi-
tores estaduais) se mobilizam contra 
os cortes de salários e de jornada da 
PEC Emergencial -- que cria gatilhos 
que comprimem os gastos do governo, 
como o com funcionalismo, para se 
adequar ao teto de gastos.

CONTRA PEC EMERGENCIAL II
O Movimento a Serviço do Brasil, 

que será lançado no dia 5 de novem-
bro, a� rma que o atendimento à 

população será afetado em 2021.

COVID NAS ELEIÇÕES I
Ao menos 20 candidatos na 

eleição municipal deste ano morreram 
em decorrência da Covid-19 desde 
27 de setembro, data que marca o 
início da campanha eleitoral. Dois 
candidatos a prefeito, três a vice-pre-
feito e 15 a vereador foram vítimas do 
novo coronavírus em 20 municípios 
brasileiros.

COVID NAS ELEIÕES II
No último domingo 25, foi registra-

da a primeira vítima da doença dentre 
os candidatos majoritários nas capi-
tais: Edileusa Lóz (MDB), candidata a 
vice-prefeita de Boa Vista.

HOMENAGEM A LULA
O aniversário de 75 anos do ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

nesta terça-feira 27, virou tema do pro-
grama eleitoral em pelo menos cinco 
capitais em que o PT disputa eleições 
majoritárias: Rio de Janeiro, Manaus, 
Curitiba e Salvador, além de Natal, no 
programa de Jean Paul Prates.

NOVA CONSTITUIÇÃO I
Um dia após a� rmar que a 

Constituição deixa o Brasil “ingover-
nável”, o líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (Progressistas-PR), 
disse que vai enviar “imediatamente” 
um projeto de decreto legislativo para 
a realização de um plebiscito para a 
população opinar sobre a elaboração 
de uma nova Carta Magna.

NOVA CONSTITUIÇÃO II
Barros já tem um texto pronto e 

a� rmou que fará ajustes nas datas das 
votações. A proposta inicial era que a 
consulta à população fosse feita nas 

eleições municipais deste ano para, 
em 2022, ter uma Assembleia Consti-
tuinte. Barros disse que, à época, não 
havia obtido apoio de lideranças, mas 
que agora, após a receptividade da sua 
ideia,  está motivado a apresentar o 
projeto.

LINHA DE FRENTE
Levantamento do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) apontou que 375 
médicos morreram vítimas de Covid-19 
desde o início da pandemia no País. A 
entidade lançou ontem um memorial 
virtual para homenagear esses pro� s-
sionais que morreram após infecção.

INVESTIGAÇÃO
A Polícia Federal abriu inquérito 

para apurar as causas que levaram 
ao incêndio que atingiu o Hospital 
Federal de Bonsucesso, na zona 
norte do Rio. Duas pessoas morreram, 

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANAALEX
sendo que uma delas, uma mulher 
de 42 anos, estava em estado grave de 
Covid-19 e faleceu durante o processo 
de transferências dos pacientes para o 
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, 
em Acari. Em nota, a PF informa que 
já deslocou uma equipe de agentes à 
unidade para a realização de diligên-
cias e perícia criminal.

REFORMAS I
Após semanas de obstrução de 

partidos que fazem parte da base do 
governo e têm segurado votações na 
Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), cobrou interesse dos 
colegas para o avanço da agenda de 
reformas.

REFORMAS II
“Não sou eu que estou obstruindo, 

é a base do governo. Se o governo não 
tem interesse nas medidas provisórias, 
eu não tenho o que fazer. Eu pauto, 
a base obstrui, eu cancelo a sessão. 
Infelizmente é assim, eu espero que 
quando tivermos que votar a PEC 
(Proposta de Emenda à Constituição) 
emergencial, a reforma tributária, que 
o governo tenha mais interesse e a 
própria base tire a obstrução da pauta 
da Câmara”, disse Maia.

PANDEMIA | Obrigatoriedade da imunização e papel do poder público no andamento de pesquisas na área motivaram ações judiciais de
partidos. Presidente da Câmara afirmou que tem conversado com o presidente Jair Bolsonaro para que discuta com parlamentares uma solução

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse nesta terça-

-feira 27 que o Executivo e o Legisla-
tivo não podem deixar espaço para 
que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decida sobre questões ligadas 
à futura vacina contra a Covid-19. 
Embora ainda não haja um imuni-
zante com e� ciência cienti� camen-
te comprovada contra a doença, 
o debate já tem motivado ações 
judiciais.

“Não devemos deixar um es-
paço aberto, esse vácuo, para que 
mais uma vez o Supremo decida e 
que tanto o Executivo quanto o Le-
gislativo � quem reclamando de al-
gum ativismo do Poder Judiciário”, 
a� rmou o parlamentar. “Executivo 
e Legislativo precisam encontrar 
um caminho”, completou.

Maia a� rmou que tem conversa-
do com o presidente Jair Bolsonaro, 
que tem se oposto à obrigatorieda-
de da vacinação, para que discuta 
com parlamentares uma solução. “A 
questão da obrigatoriedade ou não 
pode ser debatida”, disse. “Acho que 
é o ambiente correto, o governo, so-
mado à casa da população e à casa 
da Federação seria melhor que o 
Supremo encaminhar uma decisão, 
que se nada for feito vai mais uma 
vez decidir no lugar do Executivo e 
do Legislativo”, a� rmou.

Sete partidos protocolaram 

ações no STF sobre vacinas contra 
a Covid-19. Uma das ações quer 
impedir o governo federal de pre-
judicar o andamento de qualquer 
pesquisa de imunizante no País. O 
presidente Jair Bolsonaro manifes-
ta resistência à coronavac, imuni-
zante que tem sido desenvolvido 

em parceria do laboratório chinês 
Sinovac e do Instituto Butantã, de 
São Paulo.

Outras duas ações discutem a 
legalidade de impor a vacinação 
obrigatória. Bolsonaro a� rmou 
nesta segunda-feira 26, que essa 
“não é questão de Justiça, mas de 

saúde”. Na semana passada, o pre-
sidente do STF, Luiz Fux, havia dito 
que previa uma judicialização “im-
portante e necessária” nesta área. 
A tendência do Supremo, conforme 
reportagem do jornal O Estado de S. 
Paulo, é de posição favorável à imu-
nização compulsória.

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comentou polêmica em torno da obrigatoriedade da vacina contra o novo coronavírus

Maia: Executivo e Legislativo não 
devem deixar STF decidir sobre vacina

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIÇA

O ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Felix 
Fischer adiou o julgamento 
de um recurso apresentado 
pela defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
no processo sobre o tríplex do 
Guarujá (SP). A análise estava 
marcada para as 14h desta 
terça-feira 27, dia em que Lula 
completou 75 anos.

O julgamento foi agendado 
na sexta-feira 23. A Quinta Tur-
ma do Tribunal analisaria um 
pedido de mudança no regime 
inicial de cumprimento da pena 
do caso do tríplex e de redução 
do valor mínimo da indeniza-
ção de Lula.

A defesa do ex-presiden-
te havia apresentado duas 
petições na segunda-feira 26 
solicitando o adiamento do 
julgamento ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Mas a Corte 
negou o pedido de Lula. Fischer, 
relator do caso no STJ, não di-
vulgou o motivo do adiamento.

STJ ADIA 
JULGAMENTO DE 
RECURSO DE LULA 
NO CASO DO TRIPLEX

MARLENE BERGAMO / FOLHAPRESS



MAIA MANOBRA ORÇAMENTO 
PARA TENTAR SE REELEGER

ÍNDIOS VENEZUELANOS
“TOMAM” ÁREA NOBRE DE BRASÍLIA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

FACTOIDE SALVADOR
O presidente mala da Câmara, 

Rodrigo Maia, acionou sua 
metralhadora giratória contra o 
governo Bolsonaro, nesta terça 
27, para não ter que explicar o 
adiamento da reunião da mesa 
diretora que de� niria o início do 
processo de cassação da deputada 
Flordelis. Como ele, do Rio.

ESTRATÉGIA É ESQUECER
É ano eleitoral e o aniversário 

do petista Lula não foi lembrado 
pela candidata do PCdoB à 
prefeitura de Porto Alegre, Manuela 
D’Ávila, e seu vice (do PT), Miguel 
Rossetto. Aliás, mal lembram da cor 
vermelha.

DEM E PT, TUDO A VER
Rodrigo Maia pediu a palavra 

durante a fala da presidente do PT, 
Gleisi Ho� mann, para parabenizar 
Lula, duas vezes condenado 
por corrupção e réu no quarto 
processo. Até “deixou um abraço” 
para o petista.

TUDO DOMINADO
Juiz de Araraquara ignorou 133 

Kg de maconha apreendidos em 
um carro e soltou os três tra� cantes 
presos em � agrante, pela Polícia 
Rodoviária Federal, alegando que 
faltou mandado de busca.

BELO GESTO
O Instituto Dom Luciano 

Mendes de Almeida, fundado e 
presidido pelo advogado Décio 
Freire, muito amigo do ex-
arcebispo de Mariana, já doou mais 
de 20 mil máscaras a vulneráveis, 
incluindo refugiados haitianos.

FORÇA, FRANÇA
A França registrou mais casos 

de coronavírus que o Brasil pelo 
terceiro dia consecutivo. A segunda 
onda segue piorando por lá e o 
país, que tem menos de um terço 
da nossa população também teve 
mais mortes.

BOA NOTÍCIA
Nesta semana o número de 

casos recuperados do Covid vai 
ultrapassar a marca de 5 milhões, 
no Brasil. Os casos ativos do novo 
coronavírus no Brasil estão em 
queda desde o pico, em agosto.

Dezenas de índios venezuelanos são a nova dor de cabeça do 
governo do Distrito Federal. “Refugiados”, eles acamparam próximos 
à rodoviária interestadual e dali não saem, nem ninguém tira. São da 
etnia warao e se caracterizam pela mendicância: como em Roraima, 
primeira parada, mulheres e crianças pedem esmolas e homens 
“descansam”. Recusaram empregos e área oferecida pelo governo na 
cidade de São Sebastião: exigem � car onde estão, no valorizado Plano 
Piloto de Brasília.

SEM COMUNICAÇÃO
A negociação com os índios 

é difícil porque alegam não falar 
português e nem espanhol, 
apenas se comunicam usando um 
dialeto próprio.

CHEGANDO MAIS
Até o � m da semana 

passada eram 48 no total, mas 

outros chegaram a Brasília nos 
últimos dias, aumentando o 
acampamento e o problema.

NEM PENSAR EM FILA
Os índios querem furar a 

� la de 110 mil trabalhadores 
do DF à espera de casa própria, 
popular, mas em área nobre da 
capital.

A ambição de Rodrigo Maia, que tenta dar a volta à Constituição para se 
reeleger presidente da Câmara, atrasou a análise de reformas e levou 
ao impasse que travou a aprovação do orçamento. A ideia agora é votar 

até 17 de dezembro a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que devia ter sido 
feito no primeiro semestre, mas o Orçamento deve ficar para depois da eleição 
do substituto, em fevereiro. A jogada é provocar a convocação de sessões em 
janeiro, quando espera aprovar a PEC de sua reeleição. A rigor, a presidência de 
Maia acaba no início do recesso, mas atrasar votações importantes é estratégia 
para manter viva a PEC da reeleição. Maia acusa o governo de fazer obstrução, 
mas impediu a comissão mista de orçamento de ser presidida por uma deputada, 
Flávia Arruda (PP-DF). Sem ter como justificar ausência de deputados federais 
por causa das eleições municipais, Maia criou recesso branco e “esforço 
concentrado”. A coluna questionou o presidente da Câmara sobre o atraso na 
votação do orçamento, através da assessoria. Outra vez ele optou pelo silêncio.
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SAÚDE  | Carla Dickson afirmou também que a politização em torno da Covid-19, seja para o tratamento
ou para o desenvolvimento da vacina, “custou muitas vidas” durante a pandemia do novo coronavírus

A deputada federal Carla Dickson 
(Pros-RN), vice-líder do governo 
Jair Bolsonaro na Câmara dos 

Deputados, a� rmou nesta terça-feira 
27 que acredita na seriedade dos estu-
dos envolvendo a produção de vacinas 
contra a Covid-19 no Brasil, em espe-
cial as do Instituto Butantan e da Fio-
cruz. “Eu estive in loco e vi a seriedade e 
a preocupação”, relatou.

Em entrevista para a rádio 98 FM, 
Carla disse também que a politização em 
torno da Covid-19, seja para o tratamen-
to ou para o desenvolvimento da vacina, 
“custou muitas vidas”, e falou a respeito 
do debate em torno da obrigatoriedade 
da vacinação. “Essa questão de politiza-
ção, eu não faço isso com a saúde. Saúde 
tem que ser apartidária”, declarou.

“Eu não posso obrigar meu pacien-
te a nada. Minha função como médica 
é orientar. Eu preciso saber de dados 
estatísticos. A gente não vai ter uma va-
cina 100% e, de qualquer forma, a gente 
não conhece ainda completamente a 
ação desse vírus no nosso organismo”, 
comentou.

A deputada federal reforçou ainda 
que o investimento nas vacinas tam-
bém trará benefícios no âmbito de tec-
nologia para o País. “Não é só a vacina 
que vem. Vem tecnologia, transferência 
de tecnologia e isso é extremamente 
importante, porque, através da tecno-
logia, a gente consegue mais”.

Deputada Carla Dickson (Pros-RN), vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, disse que confia em segurança de estudos

Vice-líder de Bolsonaro, deputada 
diz confiar em estudos com vacinas

GUSTAVO SALES / CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Secretaria de Saúde Pública 
do Rio Grande do Norte (Sesap) 
aguarda um posicionamento o� -
cial do Ministério da Saúde sobre a 
chegada de alguma vacina contra a 
Covid-19 ao Rio Grande do Norte. A 
pasta diz que ainda não tem infor-
mações sobre qual das vacinas será 
enviada ao Estado e nem a quanti-

Sesap aguarda 
posicionamento do 
Ministério da Saúde

dade que o RN deverá receber.
A secretaria informou ainda 

que o Ministério da Saúde sinalizou 
que as seringas seriam enviadas an-
tecipadamente para o RN, para que 
não haja tumulto nos processos de 

compra próximo ao período em 
que as vacinas chegarem. A pasta 
disse também que já existe uma es-
trutura prévia de contrato para que 
haja quantitativo su� ciente para a 
requisição com o fornecedor.
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ENTREVISTA | Segundo candidato, a atual condição financeira da prefeitura não permite que uma “poupança” seja 
mantida enquanto há déficit de vagas na educação. Dinheiro está rendendo para pagar aposentadorias no futuro

O candidato do PV à Prefeitura 
do Natal, Carlos Alberto Me-
deiros, defendeu nesta ter-

ça-feira 27, em entrevista ao Agora 
RN, que a gestão municipal deixe de 
abastecer o fundo previdenciário dos 
servidores públicos.

Segundo ele, a atual condição 
� nanceira da prefeitura não permite 
que uma “poupança” seja mantida 
enquanto há dé� cit de vagas no ensi-
no infantil. Ele disse que, se for eleito, 
vai propor a utilização dos recursos 
para investir na educação.

De acordo com o Instituto de Pre-
vidência de Natal, o fundo previden-
ciário fechou o ano passado com um 
patrimônio de R$ 494,5 milhões. Esse 
dinheiro está rendendo para bancar 
aposentadorias e pensões no futuro. 
O fundo é mantido por contribuições 
dos funcionários que entraram no 
serviço público depois de 2002.

Carlos Alberto a� rmou que pre-
tende usar os recursos para aplicar 
na educação. “Imagine se a prefei-
tura pudesse construir escolas com 
esse dinheiro. Não é melhor investir 
numa sociedade que vai ser produti-
va no futuro do que � car botando di-
nheiro num fundo previdenciário?”, 
declarou.

Na avaliação do candidato do PV, 
a medida não colocaria em risco o 
pagamento de benefícios no futuro. 
Ele a� rmou que as aposentadorias e 
pensões podem ser bancadas pela ar-
recadação normal da prefeitura, des-
de que se invista no desenvolvimento 
econômico da cidade.

“O crescimento econômico pro-
move desenvolvimento e melhora a 
arrecadação. É melhor a gente pro-
mover o desenvolvimento econômi-
co. Vamos educar nossas crianças, va-
mos criar escolas, para que se criem 
empregos, que se tenha a capacidade 

de crescer, gerar emprego, a cidade se 
desenvolver”, declarou.

O candidato defendeu, ainda, 
acabar com contratos com empresas 
terceirizadas. Segundo ele, caso ser-
vidores que prestam serviços à pre-
feitura através das empresas fossem 
absorvidos pela gestão municipal, a 
arrecadação da previdência também 
melhoraria – apesar de que os gastos 
também seriam elevados.

“O dinheiro da previdência está 
sendo jogado na previdência federal. 
Se a prefeitura contrata essas pesso-
as, o dinheiro vinha para a previdên-
cia local. Se contratarmos pela prefei-
tura, a previdência é local, o dinheiro 
� ca aqui. Vamos utilizar o dinheiro 
dos recursos do fundo previdenciário 
para fazer a cidade se desenvolver”, 
ressaltou.

Para pagar os benefícios dos ser-
vidores no futuro, o candidato insis-
tiu no crescimento econômico.

“O desenvolvimento econômico 
vai fazer gerar recursos para pagar 
(aposentadorias) no futuro. Se essa ci-
dade no futuro for uma grande cidade 
com gente rica, isso vai propiciar que 
a gente tenha maior arrecadação. 5% 
de todos os serviços, o dinheiro vai 
para a prefeitura. Quando mais con-
sumo e renda tem na cidade, mais a 
prefeitura arrecada”, acrescentou.

“Não se pode pegar o dinheiro 
e deixar numa poupança e deixar 
crianças fora da escola”, � nalizou.

LIXO
Durante a entrevista, o candidato 

do PV também criticou a atual ges-
tão pela política na área ambiental 
e limpeza urbana. Ele reclamou da 
existência de lixões e a� rmou que a 
falta de um ambiente adequado para 
o depósito de resíduos sólidos tem 
afetado a qualidade da água.

Candidato do PV à Prefeitura do Natal, Carlos Alberto foi o primeiro convidado da série de entrevistas do Agora RN para as eleições de 2020

Carlos Alberto propõe usar verba do 
fundo previdenciário na educação

AJustiça negou um pedido da 
Prefeitura do Natal e mante-
ve uma decisão da primeira 

instância que condenou o poder pú-
blico  municipal a pagar R$ 20 mil, a 
título de danos morais, e R$ 2.500,00, 
referentes a danos materiais a uma 
moradora da Zona Oeste da capital 
potiguar que teve a casa alagada 
durante as chuvas porque a rua dela 
não tem drenagem.

A autora da ação a� rmou que re-
sidia na Avenida Lima e Silva, bairro 
Nazaré, quando na madrugada de 13 
de junho de 2014, a lagoa de captação 
de águas pluviais de São Conrado, si-

tuada em frente a seu endereço, não 
suportou o volume de água acumula-
da, devido às chuvas, transbordando 
e provocando o alagamento de várias 
casas no seu entorno, dentre elas a da 
autora, que � cou dois dias alagada.

Ela ainda informou nos autos 
que o nível da água atingiu a altura 
de 1,5m, ocasionando a perda total 
de seus móveis, eletrodomésticos e 
demais utensílios que guarneciam a 
residência, conforme consta docu-
mentado no laudo de vistoria elabo-
rado pela Defesa Civil.

A decisão foi da 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do RN.

Caso aconteceu na Avenida Lima e Silva, em Nazaré, na madrugada do dia 13 de junho de 2014

Moradora de Natal receberá 
R$ 22,5 mil por casa alagada

DANOS MORAIS E MATERIAIS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN / ARQUIVO

Entrevistas
Carlos Alberto abriu a série de 

entrevistas do Agora RN com os 
candidatos à Prefeitura do Natal. A 
rodada começou nesta terça-feira e 
prossegue até o dia 12 de novembro.

As entrevistas, com duração de 
30 minutos, são transmitidas a par-
tir das 18h pelas redes sociais do 
Agora RN (Facebook, YouTube e 
Instagram), além do próprio portal.

Os candidatos responderão 
sobre pontos do plano de governo 
e vão detalhar o que pretendem fa-
zer nos próximos quatro anos, caso 
assumam a gestão municipal.

Todos os candidatos foram 
convidados.

Nesta quarta-feira 28, a série de 
entrevistas continua. O convida-
do será o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), que é candidato à 
reeleição.

“Estou apelidando o prefeito de 
Nilo do Lixão. A cidade está tomada 
pelo lixo. (...) Esse prefeito não traba-
lha, essa cidade não avança. O slogan 
dele é falso, para enganar o eleitor. Lá 
(referência a lixão de Cidade Nova) 
está sendo contaminado. O chorume 
contamina o solo, eleva a questão do 
nitrato da água e é cancerígeno, mata 
as pessoas. A nossa água foi contami-
nada pelo lixo da cidade”, a� rmou.

Acesse e assista à entrevista
de Carlos Alberto na íntegra

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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ELEIÇÕES 2020  | Candidata do PSOL a vereadora de Natal, Josy Protetora propõe serviço de emergência 
para atender casos de politrauma, como acidentes, e urgências, a exemplos dos partos, em animais

Já imaginou presenciar o atropela-
mento de um gato ou cachorro e, 
para ajudar no socorro do animal, 

poder ligar para o Samu? A ideia é vi-
ável, segundo a candidata a vereadora 
de Natal Josy Protetora (PSOL), que 
tem a causa animal como principal 
bandeira de sua candidatura.

“Cuidar da pauta animal é também 
cuidar do humano. É questão de saúde 
pública. Há emendas parlamentares 
para isso. Precisamos entender que o 
bem estar deles está diretamente rela-
cionado com o nosso”, explica.

O projeto que Josy pretende levar 
para discussão na Câmara Municipal 
de Natal, caso seja eleita, é inspirado 
no Samu já existente, destinado aos 
humanos. Ele servirá para atender ca-
sos de politrauma, como acidentes, e 
urgências, a exemplos dos partos.

Para tanto, a candidata acredita 
que é necessário investir na construção 
de um hospital público veterinário, que 
recepcione e atenda os casos socorri-
dos pelo “Samu animal”.

Josy, que há 15 anos atua na mili-
tância da proteção animal, defende que 
é dever do Estado desenvolver políticas 
públicas de proteção aos animais, já 
que eles fazem parte do campo social. 
“Eu sempre visitei a Câmara de Natal e 
acompanhava de perto as discussões. 
Percebi a ausência de parlamentares 

que olhassem para os animais, de al-
guém que defenda a causa”, comenta.

Em 2019, foi apresentado na Casa 
apenas um projeto de lei sobre a causa 
animal no Legislativo Municipal de Na-
tal. A matéria institui abril como mês da 
prevenção à crueldade contra animais.

A causa animal, inclusive, tem pau-
tado cada vez mais a agenda de candi-
datos por todo o País, mas o número 

de aspirantes a cargos públicos que 
defendem o tema ainda é baixo. Para 
mudar essa realidade, Josy quer fazer 
do seu mandato um lugar de debate 
sobre o assunto.

“Ainda acredito no ser humano 
e que as pessoas podem respeitar os 
animais. Ter um olhar sensível com os 
indefesos é expressão de humanidade”, 
finaliza.

Candidata do PSOL a vereadora afirma que “ter um olhar sensível com os indefesos é humanidade”

Samu animal e hospital veterinário: 
veja as propostas de Josy Protetora

Duas pacientes do Hospital Fe-
deral de Bonsucesso morreram 
após o incêndio que atingiu nes-

ta terça-feira 27 um dos prédios da uni-
dade, no Rio de Janeiro. As duas vítimas 
tinham Covid-19, doença provocada 
pelo novo coronavírus.

Uma delas era a radiologista Núbia 
Rodrigues, de 42 anos, que estava em 
estado gravíssimo por causa da Covid-19, 
segundo informações do jornal O Globo. 
Ela morreu durante a tentativa de trans-
ferência para outra unidade após o fogo.

A outra vítima era uma mulher de 
83 anos, cuja identidade não foi divul-
gada. Ela estava no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) em estado grave, com 
infecção no pulmão por causa da Covid.

O fogo começou no almoxarifado 
do subsolo do Prédio 1 do hospital por 
volta das 9h40. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, as chamas foram controla-
das às 11h30, e equipes atuavam no tra-
balho de rescaldo. A causa do incêndio 
ainda não foi divulgada.

Por cauda do incidente, cerca de 200 
pacientes que estavam no prédio atingi-
do foram transferidos para outras alas 
da mesma unidade. Paciente é transferida às pressas por causa de incêndio em hospital do Rio de Janeiro

Incêndio deixa ao menos duas 
pacientes mortas em hospital

RIO DE JANEIRO

FABIANO ROCHA / O GLOBO

Mantendo a tendência de es-
tabilidade dos últimos dias, 
o Brasil confirmou nesta 

terça-feira, segundo o Ministério da 
Saúde, 549 novas mortes causadas 
pela Covid-19. Ao todo, o País já tem 
157.946 óbitos provocados pelo novo 
coronavírus.

Em 24 horas, o País registrou tam-
bém 29.787 novos casos da doença, to-
talizando 5.439.641 infectados desde o 
início da pandemia.

De acordo com o consórcio de 
veículos de imprensa, quatro estados 
apresentam indicativo de alta no 

número de mortes, considerando os 
dados de agora em relação aos 14 dias 
anteriores: Amazonas, Amapá, Ceará 
e Pernambuco. Outros onze estados 
têm curvas que apontam queda, in-
cluindo o Rio Grande do Norte.

No Rio Grande do Norte, segundo 
a Secretaria de Saúde Pública (Sesap), 
foi confirmada no Estado, entre se-
gunda e terça, 1 morte causada pelo 
coronavírus. Além disso, foram 159 
novos casos, o que fez o RN superar a 
marca de 80 mil casos confirmados. 
São exatamente 80.067 infecções des-
de o início da pandemia.

O Brasil ocupa a 7ª posição do 
ranking de países que mais 
gastam com o funcionalismo 

público. O levantamento foi elaborado 
pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e analisou as contas de 70 
países de maiores gastos com o fun-
cionalismo. As despesas com ativos 
e inativos do serviço público somam 
13,4% do PIB (Produto Interno Bruto).

De acordo com o levantamento, 
a principal explicação é a vantagem 
salarial dos trabalhadores do setor pú-
blico em relação aos da iniciativa pri-
vada, principalmente da esfera federal 
e do Judiciário.

O relatório “O peso do funciona-

lismo público no Brasil em compa-
ração com outros países” foi enca-
minhado a autoridades do governo 
e líderes partidários no momento 
que a equipe econômica tenta avan-
çar com a reforma administrativa.

A proposta visa reduzir o custo 
do funcionalismo para os servidores 
que ainda serão contratados pelo 
setor público. O texto, porém, não 
inclui servidores federais no Legisla-
tivo e do Judiciário.

O Brasil está na frente de países 
desenvolvidos com estrutura fiscal 
para ter gastos elevados, como a Su-
écia (12,7%), a França (12,1%), a Itália 
(9,5%) e a Alemanha (7,5%).

Paciente recebe atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Nova Esperança, em Parnamirim

Brasil está na frente de países desenvolvidos com estrutura fiscal para ter gastos elevados

RN supera marca de 80 mil 
casos confirmados de Covid

Brasil é 7º país que mais 
gasta com funcionalismo

PANDEMIA

LEVANTAMENTO DA CNI

NEY DOUGLAS

SÉRGIO LIMA / PODER360

ARQUIVO PESSOAL



7CIDADES|  QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020

ALERTA  | Comitê Científico Estadual de Enfrentamento à Covid-19 aponta que pandemia não foi controlada e 
pode piorar em decorrência das aglomerações da campanha eleitoral. Média de novos casos é de 200 por dia

NATHALLYA MACÊDO

O período de campanha eleitoral 
começou o� cialmente no dia 
27 de setembro e, desde então, 

as cenas de aglomerações políticas 
são recorrentes nas cidades do Rio 
Grande do Norte. São carreatas, pas-
seatas e encontros que reúnem cente-
nas de pessoas em meio à pandemia 
da Covid-19. Mesmo munidos com 
álcool em gel e máscaras, o distancia-
mento social ainda é o único método 
efetivo de combate à contaminação 
pelo novo coronavírus, segundo auto-
ridades de saúde. 

O Agora RN conversou com a 
médica infectologista, professora da 
UFRN e membro do Comitê Cien-
tí� co Estadual Marize Reis sobre o 
atual cenário pandêmico. Para ela, as 
aglomerações de campanha podem 
causar o início da segunda onda de 
Covid no Estado. “Nos municípios do 
interior, houve um disparo de novos 
casos porque a pandemia se expres-
sou tardiamente nesses lugares, mas 
também porque as atividades políti-
cas costumam ser de casa em casa”, 
avaliou.  

Os municípios de Grossos, Tan-
gará, Montanhas e São José de Cam-
pestre, por exemplo, tiveram alta nos 
casos con� rmados de Covid-19 du-
rante as primeiras duas semanas de 
outubro. “Vivemos o pico entre junho 
e julho e agora estamos em uma fase 
de queda lenta, em um platô – já que 
a curva não desceu como deveria. 
Não controlamos a pandemia e é por 
isso que o Comitê está acompanhan-
do com cautela a evolução local da 
doença”. 

A equipe do Comitê utiliza um 
indicador composto para observar a 
situação do coronavírus no estado: 
são analisados os números de inter-
nações, de óbitos, a proporção de exa-
mes positivos, a faixa etária dos pa-
cientes e a taxa de transmissibilidade, 
mas o que de� ne o início da segunda 
onda é o aumento no número de ca-
sos. “No pico, tivemos cerca de mil 
pessoas infectadas por dia e chega-
mos a registrar 30 óbitos em 24 horas. 
Desde agosto, seguramos uma média 
de 6 óbitos por dia e 200 novos casos. 
Se esse número dobrar e se mantiver 
por duas semanas, será caracterizada 
a segunda onda. Como a Europa já 
está passando por isso, devemos � car 
atentos. Esperamos mais contamina-
ções em pessoas jovens, que voltaram 
ao trabalho presencial. Por isso, é 
importante que os idosos se mante-
nham protegidos”, sublinhou.   

Até esta terça-feira 27, segundo 

dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), o Rio Grande 
do Norte registra um total de 80.067 
casos con� rmados de Covid-19. 
Com relação aos óbitos, o Estado 
soma 2.564 no total. Houve registro 
de uma morte nas últimas 24 horas.

AÇÃO DA SESAP 
Procurada pela reportagem, a 

Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap) informou que as aglome-
rações políticas chamam a atenção, 
“embora as recomendações devidas 
estão sendo seguidas, cabendo 
também aos municípios realizar o 
acompanhamento através da vigi-
lância epidemiológica e sanitária”. 
Para a secretária adjunta Maura So-
breira, a oscilação da taxa de trans-
missibilidade em algumas regiões é 
um fator preocupante, mesmo com 
a ocupação de leitos críticos Covid 
inferior à 50%.  

“A Sesap está atualizando cons-
tantemente o plano de contingência, 
monitorando e emitindo recomen-
dações técnicas conforme cenário 
epidemiológico. Cabe destacar que 
está mantido considerável número de 
leitos Covid, e toda reversão de leitos 
é feita de forma planejada, observan-
do as tendências, a taxa de ocupação 
e o índice de transmissibilidade. Te-
mos um preparo em relação à rede 
hospitalar, com boa capacidade ins-
talada, e estamos trabalhando com 
os municípios parcerias para fortale-
cimento de ações da atenção básica 
e da vigilância em saúde, atrelado a 
ampliação da oferta da testagem para 
a população”, destacou a secretaria. 

Ao todo, o Rio Grande do Norte 
dispõe de 244 leitos críticos voltados 
ao atendimento de pacientes com 
Covid-19, além de outros 303 leitos 
clínicos também voltados a pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus. 

Aglomerações políticas 
podem iniciar segunda 
onda de Covid-19 no RN

 Rio Grande do Norte tem 244 leitos críticos voltados ao atendimento de pacientes com Covid-19

Ney Douglas /Agora RN

Distribuição dos leitos Covid-19 
no RN: 

1° Região (Agreste) - Total = 11 

5 UTI | 6 clínicos. 

 
2° Região (Oeste) - Total = 147 

81 UTIs | 61 clínicos | 5 estabilização 

  
3° Região (Mato Grande) - Total = 22 

10 UTIs | 10 clínicos | 2 estabilização 

  
4° Região (Seridó) - Total = 61 

35 UTIs | 26 clínicos 

  
5ª Região (Potengi/Trairí) - Total = 12 

6 UTIs | 4 clínicos | 2 estabilização 

  
6° Região (Alto Oeste) - Total = 24 

10 UTIs | 12 clínicos | 2 estabilização 
  

7ª Região (Metropolitana) - Total = 294 

177 UTIs | 111 clínicos | 6 estabilização 

  
8ª Região (Vale do Açu) - Total = 6 

4 clínicos | 2 estabilização

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 7º andar, Lagoa Nova, CEP 59064-972, Natal/RN, telefone (84) 3615-1668, e-mail: 

nova19varacivel@tjrn.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 

A Sua Excelência a Senhora ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc.  
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0846786-79.2017.8.20.5001, proposta por ARNOLDO 
MATER & CIA LTDA - EPP contra ELIANA S DE C FERREIRA - ME, sendo determinada a CITAÇÃO de ELIANA S DE 
C FERREIRA - ME, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da 
dívida no valor de R$ 43.964,62, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do 
valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 
reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por 
cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao 
final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do 
CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado 
legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) 
dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). 
Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, JOSE 
RIBAMAR LOPES, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei.  

Natal, 21 de julho de 2020. 
ELANE PALMEIRA DE SOUZA - Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível 
da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
 F A Z  S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento t iverem, expedido nos autos de nº 0827704-
28.2018.8.20.5001, MONITÓRIA (40), em que é Autor COMPANHIA DE 
AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE e Réu JOAO 
CLEOFAS PESSOA E SILVA, que pelo presente Edital, CITA e INTIMA 
JOÃO CLEOFAS PESSOA E SILVA CPF: 074.872.074-04, tendo como 
último endereço conhecido  na Avenida Lima e Silva, 39, Nossa Senhora de 
Nazaré, NATAL - RN - CEP: 59062-300, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para proceder, no prazo legal de 15 (quinze) dias, o pagamento do 
montante no valor de R$ 29.403,53 (vinte e nove mil, quatrocentos e três 
reais e cinquenta e três centavos), devendo ser acrescido a esse valor 
os 5% de honorários advocatícios (artigo 701, caput, novo Código de 
Processo Civil), ou, por outro lado, apresentar EMBARGOS MONIITÓRIOS. 
Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria 
Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou 
expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta 
Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Natal, aos 3 de junho de 2020, Eu, GEORGIA BORGES DE FRANCA, 
Auxiliar Técnica, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara 
da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve.

JOSÉ CONRADO FILHO
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JOSÉ CONRADO FILHO - 03/06/2020 
15:49:07 
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.sea
m?x=20060315490757900000054259637 Número do documento: 
20060315490757900000054259637

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ABERTURA DA NOVA PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213.002/2020.

Levando em consideração a decisão publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (FEMURN) no dia 14/10/2020 (Código Identificador: 657ED2BF) onde  a empresa 
teve sua proposta desclassificada, a mesma foi convocada para apresentar uma nova proposta 
de acordo com o disposto no Art. 48 § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas 
as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três 
dias úteis, com isso A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do 
Seridó/RN,  torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 03 de novembro de 
2020, às 12h00min, na Sala de Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito 
Pedro Izidro de Medeiros”, a sessão de abertura da nova proposta de preço do processo em 
epígrafe visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
TAMPAS EM CONCRETO (PARA CAIXAS D'AGUA) E PEQUENOS SERVIÇOS EM 
DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, e  para 
tanto convida a empresa A A J ENGENHARIA LTDA para estar presente na sessão.

Jardim do Seridó/RN, em 27 de outubro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros 

Presidente da CPL

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE NATAL - CNPJ 08.028.946/0001-78 
Rua Frei Miguelinho, 29-Ribeira-59012-180 

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação 
Pelo presente Edital ficam os associados deste Sindicato em Pleno exercício de seus direitos estatutários, 
convocados para constituírem Assembleia Geral Ordinária que será instalada em 30 de outubro de 2020 na 
sede do Sindicato, Sito à rua Frei Miguelinho, 29, no Bairro da Ribeira, nesta Capital, às 08:00 hs em primeira 
convocação havendo número legal ou uma (1) hora após em Segunda com 50% mais um ou em terceira e 
ultima convocação com qualquer numero de presentes, para discutirem e deliberarem sobre o seguinte:  

ORDEM DO DIA 
1) Prestação de contas de 2019; 
2) Previsão orçamentária para 2020. 

    Natal/RN, 28 de Outubro de 2020 
SÍLVIO BARROS DE OLIVEIRA 

          Presidente 
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CIGARROS 
CONTRABANDEADOS 
SÃO OS MAIS 
CONSUMIDOS NO RN
ILEGAL | Entre 2019 e 2020,  as apreensões de cigarros ilegais no Rio Grande do Norte aumentaram de 
200 mil para 16,7 milhões unidades; PF prendeu nesta terça-feira 27 integrantes de organização criminosa 
especializada em contrabando de produtos falsificados

ANDERSON BARBOSA

O s cigarros produzidos ilicita-
mente no Paraguai deixaram 
de ser os mais comercializados 

no Nordeste brasileiro. Hoje, espe-
cialmente no Rio Grande Norte, os 
cigarros contrabandeados da Coreia 
do Sul são os mais procurados pelos 
fumantes potiguares. A informação é 
do Fórum Nacional Contra a Pirataria 
e a Ilegalidade (FNCP).

Ao Agora RN, o FNCP informou 
que as apreensões de cigarros ilegais 
no Rio Grande do Norte também au-
mentaram, saindo de 200 mil para 16,7 
milhões de cigarros apreendidos, de 
acordo com dados da Polícia Rodovi-
ária Federal comparando os primeiros 
sete meses de 2019 e 2020.

A falsificação de cigarros veio à 
tona nesta terça-feira 27, com a rea-
lização de uma grande operação da 
Polícia Federal em combate ao contra-
bando de cigarros e produtos falsifica-
dos. Mandados de busca, apreensão e 
prisão foram cumpridos em cidades 
potiguares, no Pará e em São Paulo. 
No Rio Grande do Norte, um secre-
tário municipal de Areia Branca, um 
empresário e um policial civil foram 
presos durante a ação.

NOVOS PLAYERS
Ainda segundo o FNCP, o Brasil é 

campeão mundial no consumo de ci-
garros ilícitos – um mercado tão atra-
tivo para o crime organizado que pas-
sou a despertar a atenção de “novos 
players” da ilegalidade. E foi um levan-
tamento feito pelo Ibope Inteligência 
que revelou o aumento exponencial da 
presença de cigarros contrabandea-
dos da Coreia do Sul nas regiões Norte 
e Nordeste do Brasil, além de marcas 
produzidas também no Reino Unido e 
Estados Unidos.

Segundo o Ibope, o preço mé-
dio da carteira de cigarro contra-
bandeado no Nordeste em 2019 
era de R$ 3,49, enquanto o produto 

legal era vendido a R$ 7,51. Pela lei 
brasileira, o preço mínimo de ven-
da do cigarro é de R$ 5, mas, como 
aponta Edson Vismona, presiden-
te do FNCP, “o contrabando não 
segue a lei”. 

“A venda de cigarros contra-
bandeados é muito expressiva 
porque o crime vê aí uma possi-
bilidade de altíssimo lucro e baixa 
punição”, diz Vismona.

Ainda de acordo com o Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a 
Ilegalidade, a indústria brasileira 
estima um crescimento expressi-
vo da fabricante coreana KT&G 
no Nordeste. Com a marca Pine, a 
sul-coreana saltou de 7% de parti-
cipação de mercado em janeiro de 
2019 para 14% em julho de 2020, 
desbancando marcas ilegais pa-
raguaias, tradicionalmente líderes 
de mercado, como a Gift, produzi-
da pela Urion, e a Eight, da Tabesa, 
indústria do ex-presidente do Pa-
raguai Horácio Cartes.

Se considerados somente os 
estados do Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Alagoas e Paraíba, o cres-
cimento da Pine chama ainda 
mais atenção: 26% de participação 
de mercado, o equivalente a 52% 
de todo o volume de ilegalidade 
consumido nesta região. 

A chegada de marcas asiáticas 
no Nordeste acontece principal-
mente por rota marítima, facilita-
da pela fronteira entre o Brasil e o 
Suriname.

Contrabandeada, a marca 
americana Bellois já é a terceira 

ilegal mais consumida no Nordes-
te, saltando de 2% em 2016 para 
8% em 2019, na participação de 
mercado. Ao todo, 12% dos cigar-
ros ilegais consumidos no Nordes-
te vem dos EUA. No Norte, 11% 
vem do Reino Unido.

SOBRE O FNCP
O Fórum Nacional Contra 

a Pirataria e a Ilegalidade (FN-
CP) é uma associação civil, sem 
fins lucrativos, formada em 2006 
por entidades setoriais empre-
sariais, empresas e sindicatos, 
que representam os seguintes 
setores econômicos: brinquedos, 
celulares, cigarros, eletroeletrô-
nicos, computadores, pilhas, vi-
deogames, produtos de limpeza, 
TV por assinatura, CDs e DVDs, 
óculos, relógios, impressoras, 
suprimentos de informática, 
roupas, tênis, material esportivo, 
soluções de segurança, perfu-
mes e cosméticos, combustíveis, 
bebidas e produtos de higiene. 

Considerando todas as mar-
cas ilegais comercializadas no 
Norte e no Nordeste em 2019, o 
FNCP revela que as duas regiões 
consumiram cerca de 585 milhões 
de maços de produtos do crime. 
E a faixa econômica mais pobre 
da população nestas duas regiões 
é apontada como um indicativo 
para a força do produto ilegal, 
uma vez que 74% da população no 
Norte e Nordeste do país são das 
classes C, D e E, segundo dados da 
Associação Brasileira de Empresas 
de Pesquisa (ABEP).

Atualmente, 57% do merca-
do brsileiro de cigarros é ilegal. 
Apesar dos novos players, a vasta 
maioria ainda é proveniente do 
Paraguai, onde a carga tributária 
é de 18%, a menor do mundo. En-
quanto isso, a alíquota no Brasil 
parte de 71%, podendo chegar a 
90% dependendo do estado.

MARCA SUL-COREANA 
DOBRA DE TAMANHO 
NO NORDESTE 
EM UM ANO E MEIO

CLASSES C, D 
E E SÃO AS QUE MAIS 
COMPRAM PRODUTOS 
ILÍCITOS

PRF APREENDE QUASE 800 MIL 
MAÇOS DE CIGARRO EM MENOS DE 3 MESES

A maior apreensão de cigarros 
contrabandeados no Rio Grande do 
Norte este ano aconteceu no dia 19 
deste mês. Foi feita pela Polícia Rodo-
viária Federal, em uma fiscalização na 
BR-406, em Ceará-Mirim, município 
da Grande Natal. Um caminhão trans-
portava 375 mil maços de cigarros da 
marca Pine, de fabricação sul-coreana. 
A carga foi avaliada em quase R$ 2 mi-
lhões. 

Antes, em setembro, houve uma 
apreensão considerada pequena. Foi 
no dia 28, quando um caminhão foi 
revistado por agentes da PRF ao entrar 
em uma estrada que liga as RNs 016 
e 118, próximo ao município de Car-
naubais. O veículo transportava 25 mil 
maços de cigarro. 

Em agosto, a PRF já havia feito ou-
tras duas grandes apreensões. No dia 
1º, na BR-304, em São Paulo do Poten-

gi, foram 194 mil maços de cigarros de 
origem estrangeira sem comprovação 
fiscal, avaliados em R$ 970 mil. Um 
homem de 37 anos foi preso durante a 
ação. A segunda apreensão aconteceu 
no dia 12, também na BR-304, no mu-
nicípio de Riachuelo. Um caminhão foi 
interceptado com 200 mil maços de ci-
garros. A carga foi avaliada em R$ 1 mi-
lhão. O motorista abandonou o veículo 
na marginal da rodovia e fugiu a pé.

A venda de cigarros 
contrabandeados é muito 
expressiva porque o crime 
vê aí uma possibilidade 
de altíssimo lucro e baixa 
punição”

“
EDSON VISMONA
PRESIDENTE DO FNCP

Dinheiro apreendido na operação da Polícia Federal desta terça-feira: R$ 2,4 milhões; Polícia Rodoviária Federal aprendeu no último dia 19 caminhão transportava 375 mil maços de cigarros da marca Pine, de fabricação sul-coreana
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JOÃO GILBERTO / ALRN

PF PRENDE SECRETÁRIO 
DE AREIA BRANCA, 
EMPRESÁRIO E POLICIAL 
CIVIL POR CONTRABANDO

R$ 2,4 mi

R$ 3,49

é o montante em dinheiro 
apreendido na operação “Falsos 

Heróis” desta terça-feira 27

é o preço médio da carteira 
de cigarro contrabandeado 

no Nordeste em 2019

Um secretário municipal de 
Areia Branca, um empresário e um 
policial civil foram presos na Ope-
ração Falsos Heróis, deflagrada 
pela Polícia Federal nesta terça 27. 
O foco da investigação é a atuação 
de uma organização criminosa 
especializada em contrabando de 
cigarros e produtos falsificados, 
da qual os três são suspeitos de 
participação. A operação também 
apreendeu muito dinheiro. Foram 
R$ 2,4 milhões. Em São Paulo, 
parte deste montante estava em 
caixas de papelão e em uma gave-
ta sob uma cama. No Pará, vasos 
e cofrinhos de barro foram usados 
para esconder cédulas, além de um 
ursinho de pelúcia, que também 
estava recheado de dinheiro. Já no 
Rio Grande do Norte, os agentes 
encontraram várias armas de fogo.  

A ação contou com apoio da 
Receita Federal e da Secretaria de 
Operações Integradas do Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública 
(SEOPI). Cerca de 165 policiais 
federais deram cumprimento a 26 
mandados de busca e apreensão 
e 8 mandados de prisão preven-
tiva. No RN, os mandados foram 
cumpridos em Areia Branca, Tibau 
e Mossoró; No Pará, em Belém e 
Ananindeua; E em São Paulo, todos 
na capital.  Ainda foram cumpridas 
medidas cautelares com relação 
a outros nove investigados, bem 
como o sequestro judicial de 22 
contas bancárias. 

As diversas diligências realiza-
das no curso da investigação per-
mitiram identificar a existência de 
uma organização criminosa bem 
estruturada, cujo modus operandi 
consiste no transporte naval de 
produtos contrabandeados (cigar-
ros, vestuário e equipamentos ele-
trônicos falsificados) com origem 
no Suriname, os quais são interna-
lizados de forma clandestina em 
pontos da costa dos municípios po-
tiguares de Areia Branca, Porto do 
Mangue e Macau, sendo posterior-
mente transportados para diversos 
estados, principalmente São Paulo, 
onde são comercializados em lo-
cais notadamente conhecidos por 
esta prática.

ALTA LUCRATIVIDADE
Somente entre os anos de 2018 

e 2019, a organização crimino-
sa movimentou cerca de R$ 185 
milhões, revelando a alta lucrati-
vidade da empreitada criminosa. 
Os crimes imputados são os de 
contrabando qualificado e organi-
zação criminosa armada, cujas pe-
nas, somadas, podem ultrapassar a 
23 anos de prisão. O nome “Falsos 
Heróis” faz referência ao batismo 
das embarcações utilizadas para o 
transporte de mercadorias contra-
bandeadas (Thor, Hulk e Capitão 
América), bem como ao envolvi-
mento de policiais civis que atua-
vam principalmente fornecendo 
segurança às operações logísticas 
de transbordo e transporte dos 
produtos contrabandeados.

PRF APREENDE QUASE 800 MIL 
MAÇOS DE CIGARRO EM MENOS DE 3 MESES

gi, foram 194 mil maços de cigarros de 
origem estrangeira sem comprovação 
fiscal, avaliados em R$ 970 mil. Um 
homem de 37 anos foi preso durante a 
ação. A segunda apreensão aconteceu 
no dia 12, também na BR-304, no mu-
nicípio de Riachuelo. Um caminhão foi 
interceptado com 200 mil maços de ci-
garros. A carga foi avaliada em R$ 1 mi-
lhão. O motorista abandonou o veículo 
na marginal da rodovia e fugiu a pé.

Dinheiro apreendido na operação da Polícia Federal desta terça-feira: R$ 2,4 milhões; Polícia Rodoviária Federal aprendeu no último dia 19 caminhão transportava 375 mil maços de cigarros da marca Pine, de fabricação sul-coreana

Estados do Nordeste e Norte do 
Brasilconsumiram cerca de 585 
milhões de maços de cigarros 

contrabandeados em 2019
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada – LS 
para a construção de um Acesso Externo (E2) no Complexo Eólico Acauã (Parques Eólicos Acauã I, Acauã II, Acauã 
III, Baixa do Sítio, Baixa do Sítio Setor Norte 1 e 2), sendo o referido trecho, localizado na Zona Rural do município 
de São Vicente /RN. 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada – LS 
para a construção de um Acesso Externo (E3) no Complexo Eólico Acauã (Parques Eólicos Acauã I, Acauã II, Acauã 
III, Baixa do Sítio, Baixa do Sítio Setor Norte 1 e 2), sendo o referido trecho, localizado na Zona Rural do município 
de São Vicente /RN. 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada – LS 
para a construção de um Acesso Externo (E4) no Complexo Eólico Acauã (Parques Eólicos Acauã I, Acauã II, Acauã 
III, Baixa do Sítio, Baixa do Sítio Setor Norte 1 e 2), sendo o referido trecho, localizado na Zona Rural do município 
de Santana do Matos /RN. 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada – LS 
para a construção de um Acesso Externo (E5) no Complexo Eólico Acauã (Parques Eólicos Acauã I, Acauã II, Acauã 
III, Baixa do Sítio, Baixa do Sítio Setor Norte 1 e 2), sendo o referido trecho, localizado na Zona Rural do município 
de Lagoa Nova /RN.  

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada – LS 
para a construção de um Acesso Externo (E6) no Complexo Eólico Acauã (Parques Eólicos Acauã I, Acauã II, Acauã 
III, Baixa do Sítio, Baixa do Sítio Setor Norte 1 e 2), sendo o referido trecho, localizado na Zona Rural do município 
de Lagoa Nova /RN. 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -LS

JONYMARIO SOARES DE AZEVEDO CPF: 064.892.664-82, torna público que está requerente ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplifi cada – LS, 
para extração mineral de saibro numa área de 5,00 (há), volume mensal de 1.500,00 m³/mês. Localizado na Vila 
Piaui, Zona Rural de Serra do Mel-RN.

JONYMARIO SOARES DE AZEVEDO
Requerente/Proprietário

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. MARLI ROSA MOREIRA, brasileira, divorciada, artista plástica, portadora do RG n° 004.049.055, 
inscrita sob o CPF/MF n° 142.495.588-27, residente e domiciliada na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 
59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 300,00m² (trezentos metros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- limitando-se: ao 
Norte, do P1 ao P2, com Mateus de Oliveira Lima, com 23,10m; ao Leste, do P2 ao P3, com Mateus de Oliveira Lima, com 
13,00m; Ao Sul, do P3 ao P4, com Romildo Alves da Silva, com 23,10m; Ao Oeste, do P4 ao P1 com a Rua Murici, com 
13,00m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. A requerente alega o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Mateus de Oliveira Lima, o Sr. Romildo Alves da 
Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 28.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 

A procura das empresas por cré-
dito registrou queda de 3,3% 
em setembro, em comparação 

com o mesmo mês de 2019. É o tercei-
ro mês consecutivo de queda no Indi-
cador de Demanda das Empresas por 
Crédito da Serasa Experian, divulgado 
nesta terça-feira 27.

A procura das micro e pequenas 
empresas por crédito foi a que mais 
caiu, com declínio 3,4%. Em seguida 
aparecem as médias (3,3%) e grandes 
(1,2%). As empresas da Região Sudeste 
lideraram a retração, com queda de 
7,3%, seguidas pelas do Sul, que apre-
sentou declínio de 1,2%. Já o Centro-
-Oeste (1%), Norte (5,2%) e Nordeste 
(1,4%) apresentaram números positi-

vos na demanda por crédito. O setor 
da indústria foi o que teve maior queda 
no interesse por crédito em setembro, 
de 5,6%, seguido por serviços, de 3,8%, 
e comércio, 2,6%. “A sensação de incer-
teza sobre as reformas administrativas 
e tributárias costuma deixar os donos 
de negócios mais cautelosos. O que 
muitas das vezes pode levar ao adia-
mento da busca por crédito”, disse o 
economista Luiz Rabi.

Já na comparação mensal, de se-
tembro ante agosto houve variação 
positiva na busca por crédito, com 
crescimento de 2,5%. Os segmentos do 
comércio e serviços registraram alta 
de 2,5% cada, enquanto a indústria te-
ve aumento de 1,6%.

Procura das empresas por crédito 
tem queda de 3,3% em setembro

DEMANDA

NEY DOUGLAS / AGORA RN

AGÊNCIA BRASIL

O Governo do Estado publicou 
nesta terça-feira 27 decreto 
estadual que o� cializa a sus-

pensão de parte das medidas restriti-
vas em decorrência da pandemia da 
Covid-19. O documento condiciona as 
mudanças à necessidade de observar 
as regras previstas em portarias e de-
cretos anteriores.

O decreto estadual 30.088 revoga, 
por exemplo, a suspensão do funciona-
mento de shopping centers e similares, 
restaurantes, praças de alimentação, 
praças de food trucks, boates, casas 
de eventos e de recepções e academias 
de ginástica e similares, e para isso ob-
serva que a o� cialização de retomada 
dessas atividades deve considerar os 
protocolos não revogados.

A suspensão das restrições, con-
tudo, levam em consideração a ma-
nutenção das recomendações da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), 
das autoridades sanitárias do país e 
do Estado para reduzir aglomerações 
e � uxo de pessoas em espaços coleti-
vos para conter a propagação do novo 
coronavírus e a manutenção das me-
didas protetivas como distanciamento 
social, uso de máscaras e álcool 70% 
para higienização.

A maior parte das suspensões 
do novo decreto já vinha ocorrendo 
em função da execução do plano de 
retomada da economia. As medidas 
entram em vigor nesta terça-feira 27 
com a publicação no Diário O� cial do 
Estado.

A realização de eventos religiosos 
em igrejas, espaços religiosos, lojas 
maçônicas e estabelecimentos simi-
lares, por exemplo, está liberada, mas 
com a necessidade de observância às 
regras de retomada gradual do Decre-
to Nº 29.861, de 24 de julho de 2020.

RN libera as atividades em shoppings, 
boates, casas de eventos e academias
RETOMADA DA ECONOMIA | Governo do Rio Grande do Norte publicou nesta terça-feira novo decreto estadual 
para oficializar a suspensão de parte das medidas restritivas em decorrência da pandemia da Covid-19

Retirada das medidas restritivas leva em consideração a manutenção das ações biossanitárias

Região Sudeste teve a maior redução: 7,3%
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O Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários (Sintro) e o Sindica-
to das Empresas de Transportes 

Urbanos (Seturn) entraram em acordo 
e encerraram nesta terça-feira 27 a gre-
ve dos ônibus em Natal.

Representantes dos sindicatos de-
cidiram pelo fim do movimento após 
audiência de concialiação convocada 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região (TRT-RN) nesta terça. Após 
negociação de termos entre as duas 
partes, os empresários se comprome-
teram a pagar o plano de saúde, com 
reajuste, e 50% do vale alimentação aos 
trabalhadores do sistema público de 
transporte da capital potiguar.

As demais cláusulas do dissídio 
coletivo serão negociadas até janeiro.

A greve da categoria começou na 
última sexta-feira 23 e afetou a rotina 
de muitos natalenses, que enfrentaram 
ônibus cheios e paradas lotadas. 

De acordo com levantamento 
feito pela Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU), 40% da frota circulou 
nas ruas da capital potiguar durante 
os dias de greve.

Durante os cinco dias de greve, os 
natalenses enfrentaram ônibus cheios, 
paradas lotadas e engarrafamento nas 
primeiras horas da manhã. Sem veí-
culos do transporte público, em razão 
do impasse nas negociações com as 
empresas responsáveis pelo sistema, 
a população passou por dificuldades 
para conseguir se deslocar pelas vias 
da capital.

O repórter fotográfico do Agora 

RN José Aldenir flagrou aglomerações 
em pontos da Zona Norte da capital 
potiguar ao longo da semana.

Na segunda-feira 26,  a STTU au-
torizou os veículos do transporte op-
cional e escolar, táxis, e os veículos de 
fretamento turístico autorizados pelo 
DER a realizarem lotação e circularem 
no itinerário das linhas de ônibus.

Segundo o Sindicato dos Trabalha-
dores Rodoviários do estado (Sintro), a 
greve aconteceu devido a falta de paga-
mento dos benefícios dos trabalhado-
res, tais como o vale-alimentação e o 
plano de saúde.

Em audiência de conciliação ocor-
rida nesta quinta-feira 22, na sede da 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 
o Sindicato das Empresas de Trans-

portes Urbanos (Seturn) sugeriu que 
a greve fosse adiada até o dia 29, para 
que então as empresas pudessem apre-
sentar uma nova proposta aos rodovi-
ários. No entanto, as duas partes não 
fecharam acordo. Com isso, o Sintro 
decidiu entrar em greve.

Esta foi a segunda paralisação 
das atividades dos trabalhadores ro-
doviários da capital. Entre os dias 20 
e 25 de junho, a greve começou após 
sucessivas tentativas de diálogo entre 
a categoria, o prefeito Álvaro Dias e as 
empresas do setor. Dentre as reivindi-
cações, estava a manutenção de bene-
fícios como vale-alimentação e plano 
de saúde, além do cumprimento das 
medidas de reintegração de funcioná-
rios demitidos pelas empresas.

 Greve da categoria começou na última sexta-feira 23 e afetou a rotina de muitos natalenses

Sindicatos entram em acordo,
e greve dos ônibus é encerrada

TRANSPORTE PÚBLICO

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

Morumbi Construtora Incorporadora Ltda., CNPJ/MF n.º 08.235.327/0001-54, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença Ambiental 
de Instalação – LI para a construção de um condomínio residencial vertical, denominado Real Boulevard, composto 
de 3 (três) Torres, com 19 (dezenove) pavimentos, totalizando 336 (trezentos e trinta e seis) unidades habitacionais, 
inserindo em uma área de 8.709,50 m2, localizada na Av. Gandhi, s/n, Parque do Jiquí, Parnamirim, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Francisco Canindé Abdon Gosson
Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MENDUBIM GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA, 37.640.312/0001-70 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação, com prazo 
de validade até 04/12/2023, em favor do empreendimento Complexo Fotovoltaico Mendubim, localizado na Rod. BR 
304, s/n, Zona Rural, Município de Assu/RN.

José dos Santos Cerejo
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

N. M. S DE LIMA, CNPJ: 70.310.388/0001-02, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação, com 
validade até 27/02/2022 para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rua Thiago 
Adolfo Maia Caldas, 400 – Bela Vista, Mossoró/RN.

Francisco Gomes
Sócio Gerente

LICENÇA AMBIENTAL

POSTO PINHEIRO BORGES LTDA, inscrita no CNPJ 08.277.717/0011-69, torna público, conforme a 
Resolução CONAMA No 237/97, que requereu à SEMURB em 28/08/2020, através do Processo Administrativo No 
SEMURB-20200546293, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Posto de 
Combustível, com troca de óleo,  com área construída de 604,29 m² em um terreno de 3.088,97 m², situada na AV. 
Dão Silveira, Nº 4416, Lote 591-C, Bairro: Pitimbu, CEP: 59.066-400, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) 
dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SÉRGIO ANTÔNIO ALBUQUERQUE DE BARROS, CPF: 673.346.444-68, torna Público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA à RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO, de N° 2019-133338/TEC/RLO-0095, com validade de 
22/10/2026, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do Amarante-RN.

SÉRGIO ANTÔNIO ALBUQUERQUE DE BARROS
Arrendatário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO III ENERGIA S/A, 32.671.163/0001-92 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação 
para o Parque Eólico São Fernando III, localizado na RN 129, KM 9,5, Fazenda São Fernando, zona rural dos 
municípios de Caiçara do Norte e São Bento do Norte/RN.

Herbert Laier
Representante Legal

REPRODUÇÃO

O presidente da Federação Espí-
rita do Rio Grande do Norte, 
Eden Lemos, abordou na noite 

desta terça-feira  27 o tema “O Desper-
tar de uma Nova Era” na segunda noite 
de palestras da 24ª Semana Espírita de 
Ponta Negra (Semesp 2020).

O  tema apresenta a proposta do 
Jesus histórico, e não do dogmatismo 
religioso para a humanidade na Terra. 
“É a essência da mensagem de Jesus 
para a humanidade toda, e não só para 
os que se apropriaram dos ensinamen-
tos de Jesus, através de uma perspecti-
va sectarista e de exclusão das demais 
culturas da humanidade”, disse o presi-
dente da federação.

A "Nova Era", abordada na temáti-
ca, tem ainda relação com o momento 

no qual estamos vivendo, com a pan-
demia do novo coronavírus.

“Essa pandemia é um salto evolu-
tivo que o planeta está dando, espiri-
tualmente falando, e esse despertar é 
exatamente de uma nova vivência de 
paz: a paz do espírito. De uma maneira 
que o planeta começa a se organizar 
para que possa, no entorno do homem 
individualmente e coletivamente, ter 
uma nova proposta de paz”, diz.

A Semana Espírita acontece em 
comemoração ao aniversário do 
Centro Espírita Irmãos do Caminho 
(Ceic) e busca falar de paz, cujo foco 
está na paz do espírito. Desta forma, 
o tema central “A Minha paz vos deixo 
A Minha paz vos dou” foi baseado em 
uma citação espiritual de Jesus, como 

explica José da Costa Ferreira Júnior, 
vice-presidente do Ceic.

“A ideia que norteia Jesus de que ele 
sabia que iria desencarnar porque se-
ria crucificado, e sabia que aquilo não 
era um fim nem a derrota dele, mas 
sim a vitória porque a gente retorna 
para o plano espiritual é o que norteia 
a Semana Espírita deste ano. Qual é a 
paz que Jesus deixa? É a paz de pro-
fundidade, a paz que vai lá no âmago 
do ser encarnado, e o ser encarnado é 
um espírito. É por essa razão que toda a 
temática dos seis dias, nós vamos focar 
nessa profundidade do ser ”, finaliza.

A programação da Semana Espíri-
ta de Ponta Negra 2020 tem nesta quar-
ta-feira palestra com  Mayse Braga, de 
Brasília.

Atividades da Semana Espírita de 
Ponta Negra seguem até sábado
NOVA ERA | Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Eden Lemos, abordou o tema “O Despertar de uma Nova Era” na segunda noite de palestras da 24ª Semana 
Espírita de Ponta Negra; evento também acontece em comemoração ao aniversário do Centro Espírita Irmãos do Caminho e tem diversas ações marcadas até o próximo dia 31

 Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Eden Lemos



12 GERAL QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020  |

ZAPPING

Sem o irmão, Zezé Di Camargo, o cantor sertanejo Luciano Camarco garante 
que não entrou no mercado da música gospel por oportunismo. Neste mês, Lu-
ciano lançou “Tempo”, primeira música de seu projeto gospel, que contará com 
dois EPs. O primeiro, com 9 faixas, chega ao mercado no � nal de novembro. 
O segundo, com 8 canções, está previsto para 2020. “Mas se você perguntar 
pra mim: qual é sua prioridade hoje? Em tudo, a minha prioridade hoje é 
cantar pra Jesus. É ser de fato Dele. Isso é o que importa pra mim”, disse.

LUCIANO CAMARGO: 
“MINHA PRIORIDADE 
HOJE É CANTAR PRA 
JESUS”

GIANECCHINI DESISTE DO 
GRISALHO E TINGE CABELO 

ANDRESSA SUITA FALA DO 
RETORNO AO TRABALHO

MODELO PLUS SIZE FATURA MAIS DE 
R$ 700 MIL COM FOTOS SENSUAIS

Depois de passar alguns meses 
com os cabelos grisalhos, Reynaldo 
Gianecchini tingiu os fios de castanho. 
Nesta terça-feira, o ator mostrou o novo 
visual no Instagram. ‘’Cabelim novo 
(mas a cara de quarentena permanece)’’, 
escreveu o artista na legenda.

Andressa Suita publicou vídeos 
para falar com os internautas sobre a 
retomada da rotina após a separação 
conturbada de Gusttavo Lima. A modelo, 
que é mãe de Gabriel e Samuel, disse que 
está voltando com os trabalhos, treinos e 
dieta aos poucos.

Sheyla Fong, de 31 anos, bateu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram ao 
postar fotos em que não recorre a muitos filtos nem aplicativos que disfarçam as gor-
durinhas. É justamente por conta das curvas que ela não só conquistyou fãs, como 
uma conta bancária bem recheada. A modelo plus size faturou no último ano pouco 
mais de R$ 730 mil com o perfil no site adulto Only Fans.
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MONICA MAC DOWELL

Oescritor, dramaturgo, en-
cenador, poeta potiguar e 
policial federal aposentado 

Junior Dalberto morreu na maJunior Dalberto morreu na ma-
drugada desta terça-feira 27 em 
decorrência da Covid-19. Ele tinha 
60 anos. O Agora RN deixa uma 
homenagem ao autor de “Pipa vo-
ada sobre brancas dunas” e tantas 
outras obras importantes para a 
cultura potiguar.

Em relato na época do lança-
mento do livro, Júnior Dalberto 
afirmou: “‘Pipa voada sobre bran-
cas dunas’ foi meu primeiro livro. 
Passei um ano escrevendo a his-
tória. Permiti-me mesclar magia 
às nossas tradições. Nele estão 
presentes nossos arquétipos e ele-
mentos da nossa natureza e cultu-
ra, como: dunas, mar, sol, ventos, e 
pescadores, religião, numa eterna 
narração de história. É uma obra 
repleta de características de van-
guarda no gênero realismo fantás-
tico”, contou.

Pseudônimo de Alberto Barros 
da Rocha Júnior, Junior Dalberto 

ficou conhecido na década de 1980 
quando o espetáculo “Um robô no 
mundo da fantasia” foi indicado a 
um prêmio nacional de dramaturum prêmio nacional de dramatur-
gia infantil e encenado no Teatro 
Tereza Rachel, Rio de Janeiro. Es-
creveu também “Na trilha da ilha 
da caveira que ri”, montada em 
Natal em três ocasiões.

Em 2012 publicou o infantil 
“Titina e a fada dos sonhos”, que 
também virou peça de teatro. Re-
centemente, foi dramaturgo dos 
monólogos Boderline, que ficou 6 
anos em cartaz, e Inkubus. A jor-
nada na literatura começou cedo, 
aos 8 anos, quando abria mão da 
companhia dos amigos para lon-
gas visitas à Biblioteca Câmara 
Cascudo. Viajado, Junior Dalberto 
morou em vários estados enquan-
to trabalhou na Polícia Federal. 
“Nunca deixei de escrever, e quan-
do deu o tempo de me aposentar, 
não esperei nem um segundo para 
me dedicar ao que mais gosto de 
fazer: arte”, declarou o escritor e 
diretor de teatro.

POTIGUAR É 
PREMIADO EM 

FESTIVAL
RECONHECIMENTO | União dos estilos de Quel Soares, Isa Graça, Karla Farias, Nanda Fagundes

e Karina Moritzen resultou na banda natalense

Ocurta-metragem potiguar “Rosa 
de Aroeira” foi um dos premia-
dos na Mostra Competitiva 

BWIE (Brazilian Women in Entertain-
ment) do Los Angeles Brazilian Film 
Festival (LABRFF), considerado hoje o 
maior festival de cinema brasileiro nos 
Estados Unidos. A 13ª edição do even-
to foi realizada na última semana, em 
formato online, e anunciou na noite de 
domingo 25 os filmes vencedores.

“Rosa de Aroeira” é um documen-
tário com vinte minutos de duração, 
roteirizado e dirigido por Mônica Mac 
Dowell. O filme é o primeiro trabalho 

audiovisual da realizadora que, com 
uma câmera de celular, registrou a vida 
e o cotidiano de um grupo de quatro 
mulheres residentes na comunidade 
do Reduto, localizada em São Miguel 
do Gostoso, no litoral Norte potiguar.

Mônica celebra a premiação e res-
salta a força das mulheres no audio-
visual. “Ser premiada no LABRFF foi 
uma grata surpresa em razão do ‘Rosa 
de Aroeira’ ser meu primeiro filme, 
iniciado de maneira espontânea e feito 
com celular. Fiquei imensamente feliz 
e muito estimulada a continuar fazen-
do filmes. Mas fiquei ainda mais con-

tente por ter sido premiada em uma 
categoria de mulheres realizadoras, 
justamente porque o filme é uma ho-
menagem as mulheres da comunidade 
do Reduto. Além disso, contei com a 
montagem sensível de Larinha Dantas 
e a trilha sonora de Valéria Oliveira, fei-
ta especialmente para o filme e que me 
ajudou a costurar o roteiro”, contou.

A cerimônia de premiação foi mar-
cada também pelo anúncio do fim do 
festival, comunicado pela fundadora 
Meire Fernandes que, desde 2008, foi 
responsável por conectar os mercados 
americano e brasileiro.

Abordando a temática “Para Abordando a temática “Para AVermos com Outros Olhares”, a AVermos com Outros Olhares”, a Asegunda edição do Festival UrAsegunda edição do Festival UrA -
banocine será realizada de 25 a 30 de 
novembro e está com inscrições abertas 
de curtas-metragens para as mostras 
não-competitivas. O evento será realiza-não-competitivas. O evento será realiza-não-competitivas. O evento será realiza
do de maneira virtual, em plataforma de 
streaming própria para exibição dos fil-
mes selecionados, e vai priorizar obras 
com recursos de acessibilidade.

As inscrições para as mostras po-
dem ser feitas gratuitamente até 3 de 

novembro no site (www.urbanocine.
com.br). O festival contará com as se-
guintes categorias: Mostra Brasil, de 
filmes finalizados a partir de janeiro 
de 2018, com até 20 minutos de dura-
ção; Mostra Potiguar, de realizadores 
naturais ou domiciliados no Rio Gran-
de do Norte, com duração de até 20 
minutos. Em ambas as categorias, os 
filmes terão que contar com recursos 
de acessibilidade comunicacional.

Uma terceira mostra, intitulada 
“Nossos modos de ver e existir”, con-

templará curtas-metragens realizados 
durante as Oficinas de Cinema Urba-
nocine 2020, também com recurso de 
audiodescrição. “A máxima do Urba-
nocine é discutir as questões da nossa 
cidade. Estamos migrando para o on-
line com a mesma percepção: acessi-
bilidade. O cinema é uma ferramenta 
de expressão e precisamos incluir 
mais pessoas como espectadores e 
também como protagonistas das suas 
histórias”, afirmou Gustavo Guedes, 
coordenador do Urbanocine.

Dramaturgo potiguar
morre de coronavírusmorre de coronavírus

2ª edição do Urbanocine abre 
inscrições para mostras de filmes

LUTO

FESTIVAL

AUDIOVISUAL
Cena de “Rosa de 
Aroeira”, premiado na 
Mostra Competitiva do 
Los Angeles Brazilian 
Film Festival
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CONVOCAÇÃO À VISTA 
Foi discutida nesta terça-

feira, na Assembleia Legislativa, 
a convocação do secretário de 
Saúde do RN, Cipriano Maia. A 
intenção é que ele explique os 
contratos realizados pela Secretaria 
de Estado da Saúde Pública 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. A cobrança foi feita 
pelo deputado Gustavo Carvalho 
(PSDB), que afirma que há erros nos 
procedimentos adotados pela Sesap. 

EXPLICAÇÃO 
O parlamentar disse que irá 

protocolar a solicitação através 
de requerimento, pois a secretaria 
estaria cancelando seus contratos 
para atender as Oscips (Sociedade 
Civil de Interesse Público). “E 
queremos as explicações que o 
povo do RN merece”, criticou. 

SUSPEITAS 
Gustavo Carvalho acredita que 

os contratos vêm sendo suspensos 
exclusivamente para a contratações 
das Oscips. Ele tem dito que a Sesap 
quer fechar negócio com uma 
Organização Social (OS) da Bahia 
em detrimento da cooperativa de 
anestesiologistas do RN.  

MOTIVO 
O que chamou a atenção do 

deputado, segundo ele próprio 
contou, é que cinco dias antes 
da abertura das propostas houve 
a retirada da exigência para que 
o responsável técnico fosse um 
anestesiologista. Para Gustavo, 
isso demonstra que a Sesap tinha a 
intenção de beneficiar a OS. 

CPI 
A fala de Carvalho teve o apoio 

do deputado José Dias (PSDB), 
que defendeu abertura de CPI 
na Casa alegando a necessidade 
de se investigar as supostas 
irregularidades nos contratos 
da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública antes que os mesmos 
possam causar prejuízos ao Estado. 

OPINIÃO 
“Eu poucas vezes vi escândalo 

como esse. Parece que não estão 
vivendo tempo novo, pós-
mensalão, pós-lava jato, realidade 
que País impôs. Estamos vendo 
formas as mais escancaradas 
possíveis de beneficiar 
organizações e instituições ou 
partidos políticos da preferência 
dos administradores de plantão”, 
disse José Dias. 

DEPOIS QUE QUEIMOU TUDO... 
O ministro do 

Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, usou as suas 
redes sociais para comemorar 
o fato de o Governo Federal ter 
liberado “mais R$ 1,17 milhão para 
o Mato Grosso do Sul enfrentar as 
queimadas que atingem o estado”.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Ministros do STF veem 

falas de Bolsonaro sobre vacina 
como diversionismo com fins 
eleitorais, segundo a Folha de 
S.Paulo. “Para magistrados, 
presidente precipita debate 
sobre imunização que nem está 
pronta”, disse o jornal nesta 
terça-feira. 

>>Treze matérias aprovadas 
e duas baixadas em diligência 
para anexação de informações 

e nas propagandas e programas 
institucionais do Governo do 
Estado, de autoria de Hermano 
Morais.  

>> O Brasil já teve 76 
assassinatos políticos neste ano 
eleitoral. Segundo o Estadão, em 
monitoramento realizado pelo 
próprio jornal, pelo menos 16 deles 
eram pré-candidatos e candidatos 
a vereador e dois disputavam o 
cargo de prefeito. 

sobre os impactos financeiro e 
orçamentário é o saldo da reunião 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte nesta terça-
feira. Entre os projetos aprovados 
está o que Institui a Inclusão de 
Intérpretes da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) nos telejornais 
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PODE SER TARDE 
O potiguar garantiu em suas 

postagens que a orientação do 
presidente Jair Bolsonaro “é não 
poupar esforços para debelar 
o fogo no Pantanal”. “Ao todo, 
já repassamos mais de R$ 18,9 
milhões para combater o desastre 
na região”, afirmou o ministro. 

CORREIOS 
Já o outro ministro potiguar, 

Fábio Faria, das Comunicações, 
recebeu ontem os representantes 
da consultoria Accenture, 
contratada pelo BNDES para 
realizar um estudo sobre os 
Correios e os desdobramentos da 
privatização. Também participaram 
o presidente dos Correios General 
Floriano Peixoto Vieira Neto, o 
presidente do BNDES Gustavo 
Montezano e os representantes do 
Ministério da Economia.  

SEMELHANÇAS 
Reportagem publicada ontem 

pelo The New York foi destaque no 
Brasil ao mostrar as semelhanças 
entre o presidente Jair Bolsonaro 
e o americano Donald Trump na 
condução da crise causada pelo 
novo coronavírus, destacando 
que ambos têm um “desprezo 
compartilhado pelo vírus” e 
construíram “uma campanha 
ideológica que minou a capacidade 
da América Latina de responder à 
Covid-19”.  

NEGATIVAS 
Segundo o portal UOL, o “NYT” 

destacou na matéria que sistemas 
de saúde pouco estruturados e 
cidades superlotadas tornaram a 
América Latina mais vulnerável 
à pandemia, mas “ao expulsar 
médicos, bloquear a assistência 
e promover falsas curas, Trump 
e Bolsonaro pioraram a situação, 
desmantelando as defesas”.  

E DESTRUTIVAS 
A reportagem afirmou ainda 

que os dois líderes são nacionalistas 
que desafiam a ciência e colocaram 
o crescimento econômico e as 
políticas de curto prazo à frente 
das advertências de saúde pública. 
Também lembrou que ambos 
fizeram com que 10 mil médicos 
e enfermeiras cubanos de áreas 
pobres de nações como Brasil, 
Equador, Bolívia e El Salvador fossem 
mandados de volta para Cuba. 

CAMPANHA 
O Brasil é o 7º que mais gasta 

com funcionalismo entre 70 países. 
Os dados que revelam o fato são 
da CNI (Confederação Nacional 
da Indústria), que ainda conta que 
a diferença salarial entre setores 
público e privado é o que explica 
o gasto elevado. O levantamento 
feito pela entidade faz parte da 
campanha em defesa da reforma 
administrativa.

Muita movimentação durante a sessão plenária desta terça-feira na 
Assembleia Legislativa. O presidente Ezequiel Ferreira no comando ao mesmo 
tempo em que atende aos chamados dos colegas Coronel Azevedo e George 
Soares

O fotógrafo Fernando Chiriboga embarca no próximo mês para mais uma 
grande missão, que terá início por Minas Gerais, precisamente a cidade de 
Ouro Preto. O objetivo será fotografar o Sudeste do Brasil para o livro-álbum 
“Relíquias - Patrimônio arquitetônico do Sudeste do Brasil”

A animação está ‘OK’ na campanha do prefeitável Senador Jean. 
Sempre com ele nesse clima, a vereadora Divaneide Basílio 
e o ex-deputado e também ex-prefeitável Fernando Mineiro

COMÉRCIO DE FINADOS 
O deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) criticou 

o mais recente decreto assinado pelo prefeito Álvaro Dias, 
que proíbe a comercialização de produtos durante o 
feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, nos arredores 
dos cemitérios, além de impedir a realização de celebrações 
religiosas nos mesmos locais. 

LIBERAR COM SEGURANÇA 
“Qual o prejuízo que vai trazer celebração religiosa 

nesse momento, quando a mesma prefeitura agora 
recentemente acabou de liberar festividades?”, questionou 
Sandro. O parlamentar argumenta que é preciso garantir 
a atividade comercial respeitando critérios de segurança 
sanitária, como a obrigatoriedade do uso de máscaras.



“Amor Sem Igual” estreia hoje segunda e decisiva fase
A partir desta quarta-feira, 

21h, a Record começa a exibir 
os capítulos inéditos de “Amor 
Sem Igual”. É a primeira novela 
da televisão brasileira, gravada 
inteiramente no período da 
pandemia, a voltar ao ar, e agora 
para a sua segunda e decisiva fase. 

Desde o momento em que 
a sua produção foi paralisada, 
ainda em março, no começo da 

pandemia em nosso País, passou-
se a aguardar o momento mais 
apropriado para o retorno aos 
estúdios.

A volta às gravações só 
foi possível em agosto, após 
a definição de um rigoroso 
protocolo de segurança, colocado 
à disposição de atores, diretores, 
produção e equipe, no Rio de 
Janeiro.

Durante todo esse tempo, 
a autora Cristianne Fridman, 
que promete uma volta “com 
capítulos inéditos cheios de 
emoções”,  também readaptou 
praticamente todas as cenas para 
o “novo normal”, com regras de 
distanciamento, poucas pessoas 
no estúdio...

Um total de 40 episódios, com 
exibição a partir desta noite.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

A Lua está de rolê em Áries e acentua toda a determinação 
e ousadia do seu signo. Se tiver um objetivo em mente, 
você usará todo seu espírito guerreiro para correr atrás 
e conquistar o que deseja. Vênus e Mercúrio na Casa 7 
incentivam a união.

Vênus está de rolê em Libra destaca todos os pontos 
fortes do seu signo. Além de acentuar os seus talentos 
para o trabalho, o astro reforça o seu jeito delicado, gentil 
e equilibrado de ser. Isso indica que você terá ainda mais 
jogo de cintura para lidar com as pessoas.

Agir com discrição será a melhor opção para você hoje. 
A Lua na Casa 12 recomenda cuidado para não cair na 
lábia de gente falsiane e oportunista. Seu trabalho vai 
render mais se puder ficar de boas no seu canto, sem 
depender do apoio de ninguém.

Agir com discrição será uma boa opção para você hoje. 
Vênus e Mercúrio infernizam o seu astral e avisam que 
você não deve se expor. Evite comentar seus planos no 
trabalho e não confie seus segredos a ninguém se não 
quiser fazer papel de trouxa. 

Você vai acordar com uma disposição incrível para correr 
atrás dos seus ideais e vai se concentrar em colocar em 
prática seus principais projetos para o futuro. A Lua na 
Casa 11 pode ajudar você a encontrar bons aliados, 
então, conte com o apoio dos amigos.

Vênus está de rolê na Casa das Associações e ajuda 
você a fazer contato com pessoas influentes e capazes 
de colaborar com os seus projetos. Busque apoio para 
concretizar seus ideais. Trabalhar em equipe e trocar 
ideias com os colegas será muito produtivo.

A Lua na Casa 10 incentiva você a investir ainda mais na 
sua carreira e nos seus objetivos mais ambiciosos. É uma 
fase muito promissora para o trabalho, mais ainda para 
quem pode explorar a sua experiência. Trabalhar em casa 
será uma boa opção. 

Vênus alcança o ponto mais alto do seu Horóscopo, 
anunciando uma fase de sorte e grandes realizações 
para você. Fique de olho para identificar e aproveitar as 
boas oportunidades que deverão surgir no seu caminho, 
especialmente no trabalho. 

Os astros vão despertar a sua curiosidade e sua vontade 
de aprender. Você vai se interessar por tudo que possa 
abrir a sua mente e trazer novos horizontes para o seu 
futuro. Ótima fase para iniciar cursos, aprender um novo 
idioma ou participar de palestras e treinamentos. 

A Lua na Casa 3 realça sua criatividade e estimula as 
conversas. Você saberá direitinho o que dizer para 
conseguir o que deseja, então, use e abuse da sua boa 
lábia, sobretudo se você trabalha com vendas ou em 
outros cargos que dependem da comunicação.

Esta pode ser uma boa fase para ganhar dinheiro, mas 
você também terá que controlar o desejo de gastar, 
senão, pode torrar tudo que conseguir em alguma 
bobagem. A Lua na Casa 8 indica que a grana pode 
chegar de repente, por meio de herança.

Você está entrando em uma fase beeeem interessante 
para o seu bolso. É pra glorificar de pé, hein? Vênus na 
Casa 8 envia ótimas vibes para as suas finanças e anuncia 
que você pode ganhar uma grana inesperada. A bolada 
pode vir de uma herança, de seguros ou indenizações.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
nCom audiência cada dia mais 

baixa e problemas sobrando, 
verifica-se, a Rede TV!, hoje, 
passa despercebida...nHá o 

convencimento de que entre os 
seus donos e principais diretores 
já existiu uma maior vontade de 
fazer televisão...nUma situação 

que não é nada animadora...
nMesmo nos seus interiores, por 
parte dos próprios funcionários, 
esse desânimo já foi percebido.
nNecessário corrigir: amanhã, 

quinta, seis jogos da Sul-
Americana terão transmissão 
pela TV Conmebol, em acerto 

com o BandSports...nO destaque 
é para Bahia e Deportivo 

Melgas.nNova temporada de 
“Irmandade”, da Netflix, começa 

a ser produzida em janeiro.
nClaudia Leitte anunciou ontem 

que estará à frente de um trio 
elétrico no estado americano da 
Flórida, no fim de 2021...nEla, 
que também vai integrar o time 

de técnicos do “The Voice Brasil 
+”, na Globo.

VALE DESTACAR
Iniciando a exibição dos capítulos 

inéditos a partir de hoje, importante 
acrescentar que todos os trabalhos de 
“Amor Sem Igual” já foram concluídos.
Sem qualquer incidente, em se 
tratando da sua equipe e elenco.

SUSPENSE
Já existe a certeza de mudanças na 

grade de programação da Globo entre 
janeiro e abril do ano que vem. São 
vários os estudos em cima disso e a 
perspectiva até de algumas surpresas.

A palavra final caberá aos diretores 
Paulo Marinho e Amaury Soares.

ARUANAS
A atriz Elisa Volpatto, a Anita 

da série mais comentada da 
Netflix no momento - “Bom Dia, 
Verônica” - é também um dos 
nomes confirmados para a segunda 
temporada de “Aruanas”.Original 
Globoplay, desenvolvida pela Globo 
em coprodução com a Maria Farinha 
Filmes, vai retomar as gravações em 
janeiro.

  
CANSEIRA

O esforço da Band em tirar Edu 

Guedes da Rede TV! foi muito pelo 
seu sucesso comercial. As suas tantas 
ações de merchandising. Só que há um 
exagero. O programa, nas duas horas 
de duração, é quase uma feira. Uma 
festa. Receita, que é bom, também 
tem. Mas só um pouquinho.

NORONHA
“Coração de Noronha” estreia na 

Band, em São Paulo, YouTube, redes 
sociais e canais por assinatura, dia 
7, às 9h.  Produzido pela Neometa 
Mídia em parceria com o empresário 
e apresentador Tuca Noronha, a série 
em formato de reality life terá 53 
episódios e a proposta de mostrar o 
que é o Arquipélago de Fernando de 
Noronha.

TEMA 
O “Combate ao Capacitismo”, 

preconceito contra pessoas com 
alguma deficiência, será o tema 
do Teleton 2020, com transmissão, 
dia 7 de novembro, pelo SBT. Por 
causa da pandemia e a necessidade 
do distanciamento, as plataformas 
digitais terão uma importância ainda 
maior no processo de arrecadação de 
fundos para as obras da AACD.

PERSONAGEM  Em 
“Aruanas”, Volpato será uma 
ativista, que volta da Europa para 
atuar no Brasil. Depois de abordar 
temas como desmatamento e 
poluição de rios pelo garimpo 
ilegal, será a vez das ativistas 
da série explorarem crimes 
relacionados à poluição do ar.

exibição a partir desta noite.

DIVULGAÇÃO
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PUNIÇÃO

O Cruzeiro anunciou, 
nesta terça-feira 27, que está 
livre da punição imposta pela 
Fifa e poderá voltar a registrar 
novos jogadores. A sanção era 
resultado da ação imposta 
pelo Zorya, da Ucrânia, refe-
rente à aquisição do atacante 
Willian, atualmente no Pal-
meiras, em 2014.

“A sanção de transfer ban, 
aplicada pela Fifa, está cance-
lada! Desta forma, o Cruzeiro 
pode voltar a registrar atletas 
em todas as suas categorias”, 
escreveu o clube mineiro, em 
suas redes sociais.

O Cruzeiro recebeu a puni-
ção da Fifa em 2 de setembro 
e na época, em comunicado 
oficial, contestou a sanção 
aplicada, alegando que havia 
pago a dívida no valor de 1,1 
milhão de euros (cerca de R$ 
7,3 milhões, na cotação atual) 
pela contratação do jogador.

Mas a quitação do débito 
foi anunciada pelo presidente 
Sérgio Santos Rodrigues um 
dia após a contratação do 
técnico Luiz Felipe Scolari, há 
duas semanas. Esse era um dos 
compromissos da diretoria 
com o novo treinador.

CRUZEIRO PAGA 
DÍVIDAS NA FIFA E 
É LIBERADO PARA 
CONTRATAR

JUVENTUS

A Juventus ainda aguarda 
para saber se poderá utilizar 
Cristiano Ronaldo na parti-
da contra o Barcelona, nesta 
quarta-feira, em Turim, pela 
Liga dos Campeões da Europa. 
Na véspera do duelo, o técnico 
Andrea Pirlo explicou que o 
craque português se submeteu 
a novo exame para detectar 
se está recuperado do coro-
navírus. “Devemos esperar 
pelo resultado, ele fez o teste 
e à noite teremos o resultado 
final”, afirmou.

Pirlo destacou, porém, 
que a escalação de Cristiano 
Ronaldo não está garantida 
mesmo se ele estiver livre da 
doença, já que será preciso 
avaliar a condição física depois 
de muitos dias sem treinar.

CRISTIANO RONALDO 
FAZ EXAME, MAS 
ESCALAÇÃO PARA A 
LIGA DOS CAMPEÕES

PANDEMIA

Gianni Infantino, presi-
dente da Fifa, está infectado 
com o coronavírus. O anúncio 
foi feito, nesta terça-feira, pela 
entidade máxima do futebol 
em suas redes sociais. Segundo 
o comunicado, o dirigente, de 
50 anos, apresenta “sintomas 
leves” da covid-19 e já está em 
quarentena de dez dias.

Infantino, após o período 
de isolamento, será submetido 
a novos exames para saber se 
poderá retornar às suas ativi-
dades normais. A Fifa orientou 
as pessoas que tiveram conta-
to com o presidente nos últi-
mos dias para que “tomem as 
medidas necessárias”.

O dirigente suíço foi ree-
leito presidente da Fifa no ano 
passado Seu novo mandato vai 
até 2023 e ele ainda pode ten-
tar mais duas reeleições, o que 
o deixaria no poder da entida-
de até 2031.

Há um mês, Infantino de-
monstrou otimismo quando 
ao futuro do futebol pós-pan-
demia e afirmou que o público 
nos estádios é essencial, mas 
antes é preciso encontrar pro-
tocolos de segurança para cui-
dar da saúde dos torcedores.

GIANNI INFANTINO, 
PRESIDENTE DA FIFA,  
FOI DIAGNOSTICADO 
COM A COVID-19

FUTEBOL | Time potiguar venceu o Guarany (CE) por 3 a 1 na cidade cearense de Sobral, com todos os gols da partida marcados ainda no primeiro tempo. Resultado isola a equipe do 
técnico Paulinho Kobayashi na liderança do Grupo A3 da Série D. Agora, os potiguares têm 20 pontos e abriram quatro pontos de diferença para o segundo colocado, o Floresta (CE)

O América alcançou nesta terça-
-feira 27 a sexta vitória consecu-
tiva na Série D do Campeonato 

Brasileiro. O time potiguar venceu o 
Guarany (CE) por 3 a 1, dentro do Es-
tádio do Junco, na cidade cearense de 
Sobral. 

Todos os gols do confronto foram 
marcados no primeiro tempo. O resul-
tado isola a equipe do técnico Paulinho 
Kobayashi na liderança do Grupo A3 
da Série D. Agora, os potiguares têm 
20 pontos e praticamente estão classi-
ficados para a segunda fase do torneio. 
Faltam cinco rodadas para o término 
da primeira fase. 

Com a boa fase das últimas parti-
das, o América começou pressionando 
o adversário. A força ofensiva america-
na mostrou força já aos três minutos 
do jogo. Após cobrança de escanteio, 
o atacante Wallace Pernambucano 
sobiu mais alto que os zagueiros da 

equipe cearense para abrir o placar.
No entanto, o Guarany reagiu e 

partiu em busca do empate. Aos 11 mi-
nutos, Felipe Guedes segurou Gleidson 
dentro da área e o árbitro assinalou a 
penalidade. Esquerdinha foi para a co-
brança e igualou o marcador.

Aos 30 minutos, Romarinho co-
brou falta lateral e a bola bateu no 
braço de um defensor do Guarany. O 
juiz marcou pênalti. Wallace Pernam-
bucano converteu e colocou o América 
novamente em vantagem. 

Cinco minutos mais tarde, o late-
ral-esquerdo Renan Luís foi até à linha 
de fundo, cruzou para Dione pegar de 
primeira e ampliar para os potiguares. 

Na etapa final, o América adminis-
trou o resultado para garantir o placar. 

O América volta a campo no sába-
do 31 contra o Globo FC. O jogo será na 
Arena das Dunas, em Natal, com início 
às 15h. América volta a campo no sábado 31 contra o Globo FC. O jogo será na Arena das Dunas, em Natal, com início às 15h

América vence a sexta partida seguida 
e se consolida na liderança da Série D 

MYCUJOO


