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testes de Covid-19 em dezembro
Paulinho Freire é 
favorito para seguir na 
presidência da Câmara 
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Defensoria pede 
indenização de R$ 200 
milhões ao Carrefour 
após morte de Beto

MPRN cobra fiscalização 
de festas de fim de ano 
para conter avanço
do coronavírus

LEGISLATIVO. 4 | Atual presidente da 
Casa é favorito para continuar no cargo 
porque, até agora, não apareceram 
possíveis adversários. Maioria dos 
vereadores manifesta apoio

RACISMO. 6 | Ação também requer a 
interdição do local por cinco dias e a 
afixação de cartazes que informem 
que racismo é crime. Defensoria pede, 
ainda, plano de combate ao racismo

PANDEMIA. 10 | Preocupação é de 
que municípios — caso não tomem 
medidas sanitárias mais rígidas — 
possam registrar aumento do número 
de casos de infecção pela Covid-19

DESPERDÍCIO. 10 | Rio Grande do Norte tem 28,5 mil testes para Covid-19 com data de vencimento para dezembro. Tendência é de que estes exames não sejam utilizados para detectar a 
infecção, pois não estão completos, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). Falta do “kit de extração” impede a utilização dos testes RT-PCR armazenados
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SEGURANÇA  I Para parlamentares governistas, “esforço feito pela governadora” Fátima Bezerra resultou em índices de criminalidade atestados 
pelo Observatório da Violência. Já oposição aponta que “não é mérito dela”, e sim fruto do isolamento social e ações do Governo Federal no RN

Deputados estaduais que com-
põem a bancada de apoio à 
governadora Fátima Bezerra 

na Assembleia Legislativa atribuem a 
redução no número de crimes violen-
tos no Estado em 2019 e 2020 à atua-
ção administrativa da gestora.

A oposição, em contrapartida, 
alega que há outros motivos para me-
lhoria da segurança pública, como a 
qualidade técnica do quadro de fun-
cionários do setor e a necessidade de 
isolamento social imposta pela pan-
demia do novo coronavírus.

O deputado estadual Gustavo 
Carvalho (PSDB), reconhece que 
houve redução no número de crimes, 
mas discorda que isso seja resultado 
apenas de ações do governo estadual. 
Ele reforça que a gestão de Fátima Be-
zerra recebeu muita verba do Gover-
no Federal para o segmento.

“Os recursos para realizar investi-
mentos na segurança pública foram 
repassados pela União. De fato, eles 
foram bem administrados, pois os 
gestores da área ocupam a função 
certa e sabem administrar, como 
o secretário de Segurança Pública, 
coronel Araújo, e o comandante da 
Polícia Militar, coronel Alarico. A eles, 
meus aplausos”, disse o deputado, em 
contato com o Agora RN nesta quar-
ta-feira 25.

Ele acrescenta que a queda nas 
estatísticas não tem relação direta 
com o trabalho de Fátima Bezerra, 
que, na visão do deputado, precisa re-
conhecer a ajuda do Governo Federal 
na estruturação das forças policiais 
do RN. “Não imputo o desempenho à 
governadora”, a� rma.

Gustavo Carvalho justi� ca a de-
claração utilizando o exemplo da ges-
tão do ex-governador Robinson Faria. 
Na época, houve transição de gover-
no, de Dilma Rousse�  para Michel 
Temer e, na avaliação de Gustavo, 
como os governos não priorizavam a 
segurança, o Estado sentiu.

Por outro lado, o deputado esta-
dual Francisco do PT esclarece que, 
ao realizar concursos públicos e auto-
rizar novos investimentos para a área 
de segurança pública, a governadora 
cumpre o que prometeu durante a 
campanha eleitoral de 2018: envidar 
esforços para diminuir os índices de 
criminalidade do Estado.

“Quando a governadora assumiu 
o Estado, em 1º de janeiro de 2019, 
todo mundo lembra como estava a 
situação da violência. Eram índices 

alarmantes. Através de todo um es-
forço, feito pela governadora e sua 
equipe de segurança, o RN diminuiu 
os indicadores de violência – que nos 
envergonhavam e tiravam tantas vi-
das”, argumenta.

O parlamentar registra que, com 
apoio da Assembleia Legislativa, a 
gestão estadual já proporcionou – em 
menos de dois anos de mandato – 
uma série de conquistas para o setor 
de segurança pública.

Entre os destaques listados por 
Francisco do PT, estão a incorpora-
ção de mais de 1 mil novos policiais 
militares, a publicação do edital do 
concurso para agentes, escrivães e 

delegados da Polícia Civil e a previsão 
de um novo certame para a PM, agora 
para o� ciais.

Já o deputado estadual José Dias 
(PSDB) assegura que a pandemia da 
Covid-19 foi o principal fator para 
redução de crimes violentos, bem co-
mo de assaltos e acidentes, visto que 
havia menos pessoas nas ruas para 
serem vítimas de tais fatalidades.  

“Estamos vivendo uma pandemia, 
e a presença das pessoas nas ruas foi 
reduzida, o que interferiu nos índices 
de violência. Isso é uma coisa muito 
óbvia. Ela (Fátima) não fez nada. Ela 
tem realizado o chamamento dos po-
liciais, mas é de incompetência total. 
Reforço que essa redução aconteceu 
também no número de acidentes de 
trânsito e assaltos”, dispara.

José Dias argumenta que a dimi-
nuição dos casos de violência não é 
uma característica particular do esta-
do potiguar, já que várias cidades do 
mundo têm apresentado o mesmo 
comportamento.

“Tem que fazer um estudo socioló-
gico para saber se foi a gestão dela que 
garantiu o resultado. Aí, sim, é possível 
a� rmar que foi ela quem conseguiu 
diminuir as mortes”, pontua.

Além disso, José Dias diz que, em-
bora o quantitativo de crimes e mor-
tes violentos tenham caído, as mortes 
por Covid-19 seguem acontecendo e 
gerando preocupação.

“Fátima não agiu para salvar 

vidas. A única virtude dela é a in-
competência. Por isso que o mal 
dela não é absoluto, pois ela não 
tem genialidade”, opina o depu-
tado, que classi� ca os concursos 
públicos abertos para policias Civil 
e Militar anunciados pela governa-
dora como “normais”.

“Os concursos não são mérito de-
la porque serão pagos com o dinheiro 
dos contribuintes e da população. 
Claro que eu aprovo essa medida, 
mas não acho que seja um ato he-
roico. É um ato normal, de adminis-
tração normal, até porque o nosso 
contingente de homens está muito 
de� citário”, � naliza.

Governadora do RN, Fátima Bezerra, discursa durante formatura de 1 mil novos policiais militares, que já estão trabalhando em todo o Estado

Deputados divergem sobre o que 
levou à queda no número de crimes

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Através de todo um esforço, 
feito pela governadora e 
sua equipe de segurança, o 
RN diminuiu os indicadores 
de violência – que nos 
envergonhavam e tiravam 
tantas vidas”

“
FRANCISCO DO PT
DEPUTADO ESTADUAL

Os concursos não são 
mérito dela porque serão 
pagos com o dinheiro 
dos contribuintes e da 
população. Claro que eu 
aprovo essa medida, mas 
não acho que seja um ato 
heroico”

“
JOSÉ DIAS
DEPUTADO ESTADUAL - PSDB

Desde que a governadora 
Fátima Bezerra assumiu o car-
go, em 1º de janeiro de 2019, 
quase 1 mil vidas foram pou-
padas no Rio Grande do Norte. 
A marca foi alcançada graças à 
redução no número de crimes 
violentos, segundo dados publi-
cados pelo Obvio – Rede e Insti-
tuto Observatório da Violência 
e analisados pelo Agora RN.

A quantidade de “vidas 
poupadas” resulta da diferen-
ça entre o número de crimes 
violentos registrados em 2019 
e 2020, já sob o governo Fátima 
Bezerra, em comparação com 
2018 – último ano da adminis-
tração do ex-governador Robin-
son Faria.

Segundo os dados do Obvio, 
de 2018 para 2019, na transição 
de governo, foram exatamente 
517 vidas poupadas no territó-
rio potiguar. No último ano de 
Robinson Faria, foram regis-
trados no Estado 1.963 crimes 
violentos e, no primeiro ano de 
Fátima Bezerra, aconteceram 
1.446 crimes.

Já em 2020, considerando 
os dados de janeiro a outubro, 
foram 1.250 vítimas. Em com-
paração com o mesmo período 
de 2018, já são 459 mortes a 
menos. Em comparação com 
2019, há um discreto aumento 
de 35 mortes, o que denota es-
tabilidade, sobretudo porque os 
números vêm caindo ao longo 
dos últimos meses.

No total do governo Fátima 
(ano todo de 2019 e 10 primei-
ros meses de 2020) em com-
paração com o último ano de 
Robinson Faria, 976 vidas foram 
poupadas.

O governo estadual atribui 
a redução no número de mortes 
violentas a ações na área, como 
a formação e incorporação de 
1.362 novos policiais militares, 
sendo que 1.022 já estão traba-
lhando e outros 340 começam 
a formação em janeiro de 2021; 
prioridade no recebimento de 
salários para a segurança, com 
vencimentos pagos no dia 15 de 
cada mês, antecipadamente; re-
estruturação das carreiras dos 
policiais e bombeiros militares, 
com reajuste salarial escalona-
do de 23% até 2022; e convênios 
com a União para a compra de 
equipamentos, viaturas, armas 
e novo helicóptero para as for-
ças estaduais de segurança.

QUASE 1 MIL VIDAS 
FORAM POUPADAS 
NO RN DESDE A 
POSSE DE FÁTIMA
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VACINA NOS ESTADOS I
O procurador-geral da República 

Augusto Aras defendeu a competência 
de Estados para determinar a vacina-
ção obrigatória contra covid-19 em 
caso de “inação” do governo federal. 
Em manifestação enviada ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) nesta quarta 
25, o PGR a� rma que cabe à União co-
ordenar a imunização da população, 
mas que governantes estaduais podem 
agir caso não se sintam contemplados 
pelas determinações do Ministério da 
Saúde.

VACINA NOS ESTADOS II
“Ainda que a de� nição das 

vacinações obrigatórias seja atribuição 
do Ministério da Saúde, em caso de 
manifesta inação do governo federal 
em face do cenário de calamidade 
pública ocasionado por epidemia viral 
sem precedentes, poderão os estados-
-membros estabelecer a obrigatorie-
dade da imunização como forma de 
melhor realizar o direito fundamental 
à saúde”, a� rmou Aras.

VACINA NOS ESTADOS III
Em outro parecer, o PGR opina 

que a vacinação obrigatória se 
sobrepõe à liberdade do cidadão em 
se recusar a se vacinar, pois a medida 
visa não apenas a proteção individual, 
como também a de outras pessoas. 

ALEXVIANAALEX
Aras destaca que a atuação do Estado 
para garantir a imunização não pode 
ultrapassar a adoção de normas legais. 
Ou seja, não se pode obrigar ninguém 
a se vacinar à força.

LEI DE FALÊNCIAS
O Senado aprovou a nova Lei de 

Falências para agilizar os processos de 
recuperação judicial no País. A proposta 
prevê novas regras para a renegociação 
de dívidas a fim de evitar que empresas 
fechem as portas e decretem falência. 
Como já foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados, o texto segue agora para 
sanção do presidente Jair Bolsonaro.

MOURÃO NO RN
O vice-presidente Hamilton Mourão 

estará no Rio Grande do Norte na 
semana que vem. Vai abrir, na próxima 
quinta-feira 3, o Fórum de Desenvolvi-
mento do Semiárido 2020, organizado 
pelo deputado federal General Girão 
(PSL-RN), que coordena frente parlamen-
tar na Câmara Federal sobre o tema.

INDENIZAÇÃO
A Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) aceitou um 
recurso da Advocacia do Senado 
Federal em nome da ex-senadora 
Regina Sousa, atual vice-gover-
nadora do Piauí, para condenar a 
deputada federal Joice Hasselmann 
(PSL-SP) ao pagamento de indeniza-
ção de R$ 40 mil por danos morais, 
oriundos de ofensas publicadas pela 
então jornalista em transmissão ao 
vivo em uma rede social contra a 
senadora. Em live nas redes sociais, 
Joice chamou a então senadora de 
“semianalfabeta”, “cretina”, “anta” e 
“gentalha”.

DINHEIRO NOSSO I
Para cobrir o rombo nas contas 

dos Correios causado por três anos 
de prejuízos consecutivos, registrados 
entre 2015 e 2017, a estatal precisou 
contrair operações de crédito de R$ 
750 milhões junto ao Banco do Brasil e 
consumir aplicações � nanceiras.

DINHEIRO NOSSO II
A estatal também recebeu 

aportes do Tesouro, no valor de R$ 224 
milhões, nos últimos dois anos, para 
poder continuar operando. O estudo 
preparado pela Sest faz parte do con-
junto de esforços para a privatização 
dos Correios, que deve acontecer no 
início de 2022.

ISENÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro editou 

ontem uma medida provisória que 
isenta consumidores do Amapá do 
pagamento da conta de luz por 30 dias 
retroativos. A assinatura ocorreu na 
Base Aérea de Brasília, após chegada 
do presidente de viagem a São Paulo e 
contou com a presença do presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, e do 
ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque.

ATRITO COM A CHINA
Um grupo de parlamentares pede 

a destituição de Eduardo Bolsonaro 

(PSL-SP) da presidência da Comissão 
de Relações Exteriores da Câmara. O 
movimento acontece depois do último 
embate entre o � lho do presidente da 
República Jair Bolsonaro e a China. 
Em publicação feita na noite de 
segunda-feira 23, - e apagada no dia 
seguinte - Eduardo destacava a adesão 
do Brasil ao programa Clean Network, 
descrito pelo deputado como uma 
“aliança global para um 5G seguro, 
sem espionagem da China”.

NOVO MPF
O procurador-geral da República, 

Augusto Aras, sugeriu ao Conselho 
Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF)  a criação de novos ofícios 
especializados exclusivamente no 
combate à corrupção. A ideia é que as 
unidades sejam instituídas em todas 
as capitais.

IGUALDADE RACIAL
O Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos desembolsou 
neste ano só 2% de sua verba para 
ações a� rmativas e promoção da 
igualdade racial. Sob comando de 
Damares Alves, a pasta usou até agora 
para esse � m especí� co só R$ 65 mil 
(com a manutenção de conselhos na-
cionais) dos R$ 3,1 milhões disponíveis 
(geral). O levantamento é da ONG 
Contas Abertas.

DENÚNCIA | De acordo com a declaração de Queiroz, “tal acordo [rachadinha] teria sido realizado sem consulta ou anuência do então deputado 
estadual nem de seu Chefe de Gabinete”. Em nota, defesa de Flávio disse que a denúncia já era esperada e que a acusação “se mostra inviável”

O policial militar aposentado 
Fabrício Queiroz admitiu, 
por escrito, a existência de 

um esquema de “rachadinha” no ga-
binete do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) na época em que 
o � lho do presidente era deputado 
estadual na Alerj (Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro). Queiroz 
a� rmou, porém, que Flávio não esta-
va envolvido. As informações são da 
CNN Brasil.

A declaração de Queiroz consta 
de petição que foi anexada ao pro-
cesso que tramita no Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. O órgão investiga se funcio-
nários comissionados repassavam 
a Queiroz, então assessor de Flávio, 
parte dos salários que recebiam.

De acordo com a declaração de 
Queiroz, “tal acordo [rachadinha] 
teria sido realizado sem consulta ou 
anuência do então deputado esta-
dual nem de seu Chefe de Gabinete, 
valendo-se da con� ança e da auto-
nomia que [Queiroz] possuía”.

Os promotores, no entanto, di-
zem que a justi� cativa do ex-asses-
sor foi considerada fantasiosa. Eles 
analisaram a evolução patrimonial 
de Flávio e de sua mulher, Fernanda 
Antunes Bolsonaro, ao longo de 10 
anos. Além disso, a quebra do sigilo 
bancário de Queiroz mostrou movi-

mentação de mais de R$ 2 milhões, 
valor considerado incompatível com 
o de um policial reformado.

O senador foi denunciado pelos 
crimes de organização criminosa, 
lavagem de dinheiro, apropriação 
indébita e peculato, que é o uso de 
dinheiro público para � ns pessoais. 
A denúncia foi encaminhada pelo 
MP-RJ (Ministério Público do Rio de 
Janeiro) ao TJ-RJ em 19 de outubro.

Em nota, a defesa de Flávio Bol-
sonaro disse que a denúncia já era 
esperada e que a acusação “se mos-
tra inviável”.

“A defesa do senador Flávio Bol-

sonaro está impedida de comentar 
informações que estão em segredo 
de Justiça. No entanto, pode a� rmar 
que o parlamentar não cometeu 
qualquer irregularidade e que ele 
desconhece supostas operações 
� nanceiras entre ex-servidores da 
Alerj.”

Segundo o MP, não é “crível que o 
referido assessor houvesse arrecada-
do milhões de reais em repasses de 
assessores da Alerj, ao longo de mais 
de dez anos, sem que seus superio-
res tivessem conhecimento do fato e 
nem auferido qualquer vantagem do 
ilícito praticado”.

O MP destacou uma conversa 
entre Queiroz e Danielle Mendonça 
da Costa, apontada como uma das 
funcionárias fantasmas do gabinete 
de Flávio. A troca de mensagens foi 
encontrada no celular do ex-asses-
sor, apreendido pela Justiça.

Queiroz escreveu: “Boa noite 
amiga. Estou de férias e não paguei 
seu contracheque. Você pode me 
informar o valor que foi depositado 
esse mês para eu prestar a conta”. 
De acordo com o MP, a mensagem 
é indício de que Queiroz não agia 
sozinho.

Os promotores rastrearam pelo 
menos 12 funcionários fantasmas. 
Entre eles, Luiza Sousa Paes, que 
admitiu fazer parte do esquema. Ela 
contou que repassou cerca de R$ 160 
mil a Queiroz. O valor foi transferido 
por depósitos bancários e por meio 
da entrega de dinheiro em espécie. 
A quantia representa aproximada-
mente 90% do salário de Luiza.

Ela contou que foi procurada por 
pessoas que participavam do esque-
ma e orientada a � car em silêncio.

A defesa de Queiroz disse, em 
nota, que “rea� rma a inocência 
de Fabrício Queiroz e informa que 
pretende fazer a impugnação das 
provas acusatórias e produção de 
contraprovas que demonstrarão a 
improcedência das acusações”.

Policial militar aposentado Fabrício Queiroz e senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

Queiroz admite “rachadinhas”,
mas inocenta Flávio Bolsonaro

REPRODUÇÃO

NOVO CASO

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), marcou para 
o dia 4 de dezembro o julga-
mento da ação que discute a 
possibilidade de reeleição de 
presidentes da Câmara e do 
Senado.

O ministro incluiu o pro-
cesso para julgamento no ple-
nário virtual, que acontece en-
tre os dias 4 e 11 de dezembro.

A Câmara dos Deputados, 
o Senado e a Advocacia-Geral 
da União (AGU) defendem, 
neste caso, que a reeleição 
é uma questão interna das 
casas legislativas, e que deve 
ser resolvida por meio de re-
gimento interno.

Os ministros vão analisar 
uma ação na qual o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB) 
argumenta que a Constituição 
e o regimento interno não pos-
sibilitam a recondução ao car-
go em uma única legislatura.

A discussão pode im-
pactar casos concretos — a 
sucessão de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), presidentes da 
Câmara e do Senado, respec-
tivamente. Novas eleições 
para os postos estão previs-
tas para fevereiro do ano que 
vem.

ANDRÉ MENDONÇA 
É O 13º MINISTRO A 
TESTAR POSITIVO 
PARA COVID-19
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O vereador reeleito Paulinho 
Freire (PDT) deverá continu-
ar na presidência da Câmara 

Municipal de Natal no próximo biê-
nio (2021-2022).

O pedetista, que assumiu o cargo 
de presidente da Casa em 2018, tem 
apoio atualmente da maioria dos 
vereadores eleitos e reeleitos, inclusi-
ve com bom trânsito na bancada de 
oposição ao prefeito reeleito Álvaro 
Dias (PSDB), do qual é aliado.

Os 29 vereadores que vão compor 
a próxima legislatura da Câmara Mu-
nicipal de Natal tomarão posse em 
1º de janeiro de 2021. No mesmo dia, 
logo após a cerimônia de posse, será 
eleita a Mesa Diretora para os dois 
próximos anos.

Paulinho Freire é favorito para 
continuar no cargo porque, até agora, 
não apareceram possíveis adversá-
rios. A maioria dos vereadores eleitos 
ou reeleitos já manifesta apoio à re-
condução dele ao cargo.

O novo mandato de presidente 
não é considerado uma reeleição, 
pois trata-se de nova legislatura. O 
Regimento Interno só proíbe reelei-
ção dentro da mesma legislatura. Isto 
é, caso seja reconduzido ao cargo, 
Paulinho Freire terá obrigatoriamen-
te de transferir a presidência para 
outro colega em 2023.

A mudança que pode haver no 
próximo mandato de Paulinho Freire 
como presidente, caso ele realmente 
seja reconduzido ao cargo, é uma al-
teração na composição da Mesa Dire-
tora. São sete vereadores que prestam 
auxílio ao presidente. Isso, contudo, 
só deve ser definido mais perto do dia 
1º de janeiro.

Atual 1ª vice-presidente da Ca-
sa, a vereadora reeleita Nina Souza 
(PDT) afirma que o seu partido está 
fechado com a eleição de Paulinho 
Freire para o biênio 2021-2022. Na 
próxima legislatura, o PDT terá a 

maior bancada da Câmara, com 5 
parlamentares.

“Ele fez uma grande gestão. Com 
ele na presidência, a Câmara voltou 
a ter credibilidade. Fez uma gestão 
proba, transparente, muito alinhada 
com a sociedade. A gente não tem 
como votar contra. Queremos que 
alguém com a credibilidade e a matu-
ridade dele continue à frente da Câ-
mara Municipal de Natal”, enalteceu 
a vereadora.

Líder do prefeito Álvaro Dias na 
Casa, o vereador reeleito Kleber Fer-
nandes (PSDB) também manifesta 
apoio à recondução de Paulinho Freire 
na chefia do Poder Legislativo Muni-
cipal. “Acredito que a eleição dele está 
consolidada”, destaca o parlamentar.

Também reeleito, Klaus Araújo 
(Solidariedade) disse que tem o posi-
cionamento definido para a eleição 
da Mesa Diretora que comandará 
os trabalhos da Casa no próximo 
biênio. “Voto em Paulinho”, declarou 
o vereador. Ele antecipou, contudo, 
que será candidato a presidente no 
próximo biênio.

Um dos vereadores novatos, o 

eleito Hermes Câmara (PTB) tam-
bém manifestou apoio à eleição de 
Paulinho Freire para a presidência da 
Casa na primeira metade da legisla-
tura que vem. O partido dele – o PTB 
– terá a segunda maior bancada da 
Casa, com três parlamentares.

Paulinho Freire é favorito para seguir 
na presidência da Câmara de Natal
LEGISLATIVO  | Atual presidente da Casa é favorito para continuar no cargo porque, até agora, não apareceram possíveis adversários. Maioria dos vereadores eleitos ou reeleitos já manifesta 
apoio à recondução dele ao cargo. Novo mandato de presidente não é considerado uma reeleição, pois trata-se de nova legislatura. Regimento só proíbe reeleição dentro da mesma legislatura

Presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire (PDT) deve seguir no cargo em 2021

Na oposição, os vereadores 
hesitam em declarar apoio a 
Paulinho Freire. Ao Agora RN, 
parlamentares disseram que ain-
da farão uma reunião – provavel-
mente nesta quinta-feira 26 – para 
fechar questão sobre o tema. No 
encontro, será definido se o grupo 
apoiará Paulinho Freire ou se lan-
çará uma chapa alternativa para a 
disputa.

A vereadora reeleita Divanei-
de Basílio (PT), 2ª mais votada do 

Como presidente da Câma-
ra Municipal entre 2018 e 2019, 
Paulinho Freire se notabilizou 
pelo corte de gastos e pelo 
maior controle do orçamento 
do Legislativo Municipal. O 
vereador e presidente da Casa 
determinou a diminuição de vá-
rias despesas, o que contribuiu 
para a melhor organização das 
finanças da Casa.

A partir do processo de en-
xugamento, houve redução do 
quadro de cargos comissionados 
e de despesas com gratificações; 
corte de despesas com viagens, 
diárias e carros alugados; dimi-
nuição das verbas de gabinetes; 
e introdução de ponto eletrônico 
para os cargos comissionados, 
entre várias outras medidas de 
contenção de gastos.

Essa redução da estrutura do 
Legislativo permitiu que a Câma-
ra economizasse recursos, o que 
possibilitou a devolução para o 
Executivo de aproximadamente 
R$ 7 milhões entre 2019 e 2020. 
O dinheiro voltou para o Municí-
pio, para ser investido em obras e 
ações para a população.

Presidente da Casa 
tem bom trânsito 
também na oposição

Gestão atual
foi marcada por 
corte de gastos

pleito de 15 de novembro, pontua 
que está se reunindo com verea-
dores de oposição a Álvaro Dias 
na tentativa de fechar uma posi-
ção consensuada. A ideia é que o 
grupo vá coeso para a eleição da 
presidência da Casa.

Nos últimos dias, a petista tem 
sido cotada para assumir um dos 
postos da Mesa Diretora na pró-
xima legislatura, em apoio a Pau-
linho Freire, mas oficialmente ela 
não admite qualquer articulação 
nesse sentido.

No grupo da oposição, espe-
cialmente entre os vereadores 
reeleitos, existe o entendimento 
de que Paulinho tem a postura 
de um presidente “conciliador” e 
“contemporizador”, que tem bom 
trânsito e boa relação com todos 
os colegas parlamentares da Casa. 
Com isso, a tendência é de apoio à 
recondução dele ao cargo.

O vereador eleito Roberio 
Paulino (PSOL) foi o único ouvido 
pelo Agora RN que descartou a 
possibilidade de votar em Pauli-
nho Freire para continuar como 

presidente da Casa. Ele justificou 
que o atual chefe do Legislativo 
tem ligações com o prefeito Ál-
varo Dias, ao qual pretende fazer 
oposição na Câmara Municipal. 
Roberio defendeu, porém, que to-
da a bancada de oposição feche o 
mesmo entendimento para que o 
grupo vá coeso para a votação.

29

R$ 7 mi
É O NÚMERO DE VEREADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL

FOI O VALOR QUE A CMN DEVOLVEU 
AO EXECUTIVO NA GESTÃO PAULINHO

O presidente Jair Bolsonaro de-
clarou nesta quarta-feira 25 
que o governo federal vai com-

prar e aplicar gratuitamente a vacina 
contra a Covid-19 que for aprovada 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). A afirmação foi 
feita em encontro com empresários 
organizado pelo Grupo Voto, em São 
Paulo (SP).

“Nenhuma vacina ainda comple-
tou a 3ª fase. A vacina, uma vez certi-
ficada pela Anvisa, nós compraremos 
para que a população possa, de forma 
voluntária e gratuita, receber aplicação 
da mesma”, disse Bolsonaro.

No encontro, o presidente não 
citou o nome de imunizantes especí-
ficos, como a CoronaVac, vacina com 
tecnologia chinesa testada pelo Insti-

tuto Butantan, sediado em São Paulo. 
Bolsonaro disse em 10 de novembro, 
quando houve a suspensão dos tes-
tes da vacina contra a Covid-19, que 
a medida representava uma vitória 
sobre a gestão do governador paulista 
João Doria.

Depois da suspensão, a Anvisa libe-
rou a retomada do ensaio clínico com o 
imunizante chinês. Presidente Jair Bolsonaro durante encontro com investidores promovido pelo Grupo Voto

Bolsonaro diz que Brasil vai comprar 
a vacina que for aprovada pela Anvisa

COVID-19
ALAN SANTOS / PR
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IMUNIZAÇÃO | Segundo dados do Datasus, no RN, 38 municípios (22,75%) alcançaram a meta; 120 
municípios (71,85%) estão entre 50 e 95% de cobertura; e 9 municípios (5,38%) estão abaixo de 50%

O Rio Grande do Norte atingiu 
66,17% da cobertura da cam-
panha de vacinação da Polio-

mielite até o momento. A meta é que 
95% das crianças sejam vacinadas 
contra a doença. O Estado aparece na 
11ª posição no ranking do Brasil e na 
6ª posição na região Nordeste, confor-
me dados do Sistema de Informações 
do Programa Nacional de Imuniza-
ções (SI-PNI/DATASUS).

No Rio Grande do Norte, temos 
o seguinte panorama: 38 municípios 
(22,75%) alcançaram a meta; 120 mu-

nicípios (71,85%) estão entre 50 e 95% 
de cobertura; e 9 municípios (5,38%) 
estão abaixo de 50%.

Para atingir a meta, a campanha 
de vacinação da poliomielite segue 
até a próxima segunda-feira 30 em 
todos os municípios do RN. Devem se 
vacinar as crianças de 12 meses a me-
nores de 5 anos de idade. A poliomie-
lite é uma doença que afeta o sistema 
nervoso central e pode causar a pa-
ralisia permanente ou transitória dos 
membros inferiores. A única forma de 
prevenção é a vacinação.

Além da vacinação contra a pólio, 
os pais e familiares devem levar crian-
ças e adolescentes menores de 15 
anos de idade aos postos de vacinação 
para participar da campanha de mul-
tivacinação e realizar a atualização da 
caderneta de vacinação.

Estão sendo ofertadas todas as 
vacinas do calendário básico de vaci-
nação da criança e do adolescente vi-
sando diminuir o risco de transmissão 
de enfermidades imunopreveníveis, 
assim como, reduzir as taxas de aban-
dono do esquema vacinal.

Para atingir a meta, a campanha de vacinação da poliomielite segue até a próxima segunda-feira 30 em todos os municípios do RN

Apenas 66% das crianças no RN 
receberam vacina contra a pólio

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte começará a 
discutir nos próximos dias um 

projeto de lei que proíbe condenados 
por racismo de ocuparem cargos co-
missionados em órgãos públicos do 
Estado. A proposta é de autoria do de-
putado estadual Francisco do PT.

Caso o projeto seja aprovado pe-
la Assembleia e depois sancionado 
pela governadora Fátima Bezerra, 
fi carão proibidas de tomar posse em 
cargos de livre nomeação e exone-
ração todas as pessoas condenadas 
com base na Lei 7.716, que trata 
sobre crimes de preconceito de raça 
ou de cor. A medida valeria a partir 
do trânsito em julgado da sentença, 
com efeitos para órgãos de todos os 
poderes do Estado.

Para o deputado Francisco do PT, 
existe um “racismo estrutural” no Brasil, 
e a medida apresentada é uma forma 
de coibir a prática no Rio Grande do 
Norte. “As estatísticas, informações, da-

dos sobre empregos e salários, mortes, 
violências das mais diversas sofridas, 
ocupação de cargos públicos e eletivos, 
tudo isso corrobora com a tese do racis-
mo estrutural”, enaltece o deputado.

Ele complementa: “Nesse sentido, 
é fundamental que seja construído 

pela sociedade e Estado brasileiros um 
arcabouço institucional e legislativo 
que combata esse racismo estrutural. 
É nesse contexto que apresentamos 
essa proposição legislativa, objetivan-
do colaborar na construção do referido 
arcabouço.”

Deputado estadual Francisco do PT afirma que medida poderia coibir atos de preconceito de raça ou cor

Deputado do RN quer proibir racistas 
de ocuparem cargos comissionados

COMBATE AO PRECONCEITO

AGÊNCIA BRASIL

Cerca de 2,8% da população 
brasileira (5,7 milhões) não 
têm acesso a um banheiro ex-

clusivo ou utilizam de um buraco, se-
gundo estudo divulgado nesta quar-
ta-feira 25 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

Para 96,8% da população, o 
domicílio em que residem tem ba-
nheiro para uso exclusivo e outros 
0,4% compartilham o local com um 
ou mais lares. Quase todas as mora-
dias que não contam com o cômodo 
estão situadas nas regiões Norte e 
Nordeste.

Além da falta de banheiro, a 
Pesquisa de Orçamentos Familiares 
indica que quase um quarto (23,5%) 
das pessoas no Brasil não vive em 
uma moradia plenamente adequada. 
Do total, a área urbana reúne 15,7% 
da população nessas condições, en-
quanto 7,8% estão na área rural.

Ainda de acordo com o estudo, 
91,4% das pessoas no Brasil resi-
dem em domicílios com paredes 
externas com material predomi-
nante de alvenaria, taipa com re-
vestimento ou madeira apropriada 
para construção.

Pesquisa indica que 0,4% compartilham banheiro com um ou mais lares

Mais de 5,7 milhões de 
brasileiros não têm banheiro

SAÚDE

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

EDUARDO MAIA / ALRN
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EM MACEIÓ, JHC AMPLIA 
VANTAGEM: 44% A 38,4%

CRESCE EXPECTATIVA DA 
FILIAÇÃO DE BOLSONARO AO PP

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

AGORA ELES FESTEJAM
Após quase impedir a 

candidatura de Marília Arraes 
a prefeita do Recife, o PT está 
em êxtase com a provável 
vitória da deputada, que lidera 
as pesquisas (Ibope e Ipespe) 
com vantagem de 4 a 6 pontos 
percentuais. Afi nal, Marília 
pode levar o PT à única vitória 
relevante em todo o País.

VEXAME ANUNCIADO
A área de informática do TSE 

continua dando vexame. Após o 
fi asco do E-Título na votação do 
primeiro turno, agora condiciona 
a utilização do aplicativo apenas 
para os eleitores de cadastrarem 
(de novo) até sábado.

JOVENS DECISIVOS
O ex-ministro Moreira Franco 

observa que o covid-19 afastou 
idosos e aproximou jovens 
das urnas. “Ganha quem se 
comunica bem com este eleitor”, 
diz, que “está nas redes, mas não 
se move pela radicalização.”

A MÃO DE DEUS
Quando soube da morte do 

ex-craque argentino, o diplomata 

Dante Coelho de Lima, cronista 
do site Diário do Poder e 
torcedor do Botafogo, reagiu 
assim: “Foi-se Maradona. Parece 
que foi a mão de Deus”.

CENÁRIO MELHORA
Há duas semanas, o ministro 

Paulo Guedes (Economia) 
disse que o PIB brasileiro pode 
crescer entre 3% e 4% em 2021. 
Esta semana repetiu a previsão. 
Especialistas apostam em 3%; o 
FMI, em menos de 3%.

DITADOR PRÓ-MORTES
Com seus profi ssionais 

barrados pelo ditador Nicolás 
Maduro, os Médicos Sem 
Fronteiras encerraram as 
atividades de combate à covid-19 
na Venezuela. Há processos 
engavetados desde o início do 
ano.

QUANTA IRRESPONSABILIDADE
Motorista do caminhão que 

bateu em ônibus no interior 
de São Paulo tinha habilitação 
apenas para carro de passeio. 
A habilitação do condutor do 
caminhão envolvido na colisão 
era provisória.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não respondeu ao convite para 
retornar ao Partido Progressistas, ao qual já foi fi liado, mas se sentiu 
“lisonjeado” com o chamamento, segundo o presidente nacional do PP, 
senador Ciro Nogueira (PI). Mas a fi liação pode estar mais próxima do 
que se imagina: ontem, Bolsonaro admitiu que tem “opção” ao Aliança 
pelo Brasil, que tenta viabilizar desde o ano passado. Exatamente o PP.

SEM ‘TOMA LÁ, DÁ CÁ’
Ciro Nogueira descartou 

“recompensas”. “Jamais 
haverá troca de apoio por 
cargos”, garante ele. Tampouco 
ministério de “porteira fechada”.

SEM INDICAÇÃO POLÍTICA
Segundo o senador, 

Bolsonaro sempre deixou claro 

que não negocia cargos, mas 
admitiu eventuais convites a 
“técnicos qualifi cados” do PP.

PP NO COMANDO
O PP tem grande chance 

de eleger o futuro presidente 
da Câmara, e um dos cotados 
é Arthur Lira (AL), permitindo 
“governabilidade tranquila”.

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas em Maceió, para o site Diário 
do Poder, confirma o favoritismo do candidato JHC (deputado federal 
João Henrique Caldas), do PSB, com 44% das intenções de voto, 5,5 

pontos percentuais à frente do adversário Alfredo Gaspar de Mendonça 
(MDB), candidato do clã Calheiros, que soma 38,4%. De acordo com a 
pesquisa, 10,6% votarão Branco, Nulo ou Nenhum e 7%, a esta altura, ainda 
estão indecisos ou preferiram não responder.  A vantagem de JHC é ainda 
mais expressiva se considerados apenas os votos válidos: o candidato do 
PSB tem 53,4% e o emedebista 46,6%. Fator importante na disputa de Maceió 
é a rejeição dos candidatos. Gaspar é o mais rejeitado: 38,8%. A rejeição 
de JHC soma 35,5%.  Pela pesquisa, 34,3% dos eleitores afirmam que 
pretendem votar “com certeza” em JHC, convicção maior que os 24,4% de 
Alfredo Gaspar.  O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 25 deste mês, 
sendo entrevistados 800 eleitores, e registrado no TSE sob nº AL-04951/2020.

RIO GRANDE DO SUL |  Ação também requer a interdição do local por cinco dias e a afixação de cartazes
que informem que racismo é crime. Defensoria pede, ainda, em dez dias, um plano de combate ao racismo

A Defensoria Pública do Estado 
do Rio Grande do Sul ingressou 
nesta quarta-feira 25 com uma 

ação coletiva que pede indenização 
de R$ 200 milhões ao Carrefour por 
danos morais e coletivos pela morte 
de Beto Freitas, de 40 anos, espancado 
até a morte no supermercado na últi-
ma quinta-feira 19.

Além do supermercado, a ação in-
clui o Grupo Vector, que terceirizava o 
serviço dos funcionários que agredi-
ram Beto Freitas.

A ação não é em nome dos fami-
liares. Segundo o órgão, o valor deverá 
ser destinado a fundos de combate ao 
racismo e defesa do consumidor.

“Infelizmente, estamos aqui por-
que no último dia 19 houve uma mor-
te brutal de um cidadão negro. A De-
fensoria Pública, depois de analisar os 
fatos, ingressa hoje com uma ação ci-
vil pública”, disse Alexandre Brandão 
Rodrigues, subdefensor público geral.

“Os fatos ocorridos na véspera no 
Dia Nacional da Consciência Negra 
e a forma como foram divulgadas as 
imagens das agressões sofridas aba-
laram de maneira demasiada toda a 
sociedade. A ação visa reparar esse 
prejuízo social e moral”, disse Rafael 
Pedro Magagnin, do núcleo de Defesa 
do Consumidor e Tutelas Coletivas.

A ação também pede interdição 
do Carrefour por cinco dias para evi-
tar possíveis “atos hostis”. Além disso, 
cobra a fi xação de cartazes em cada 
unidade do Carrefour informando 
que racismo é crime e indicando o te-
lefone do Disque 100.

A ação pede, em dez dias, um 
plano de combate ao racismo e ao 
tratamento discriminatório para os 
funcionários.

“O episódio é uma conjunção dos 
racismos da sociedade brasileira e do 
racismo individual, porque ninguém 
soca a cabeça de um ser humano se 
não tiver ódio da pele negra”, disse 
Andrey Régis de Melo, do núcleo de 
Defesa Criminal. “Daqui em diante a 
sociedade brasielira precisa mudar. 
Não podemos aceitar em pleno século 
20 aquele retrocesso do processo civi-
lizatório”, acrescentou Melo.

Defensoria pede indenização
de R$ 200 milhões ao Carrefour

REUTERS

Manifestantes do movimento “Vidas negras importam” protestam em unidade do Carrefour

O prefeito reeleito de Parnamirim, 
Rosano Taveira (Republicanos), 
testou positivo para Covid-19 

na noite desta quarta-feira 25. Ao 
Agora RN, o gestor da 3ª maior cida-
de do Rio Grande do Norte confi rmou 
a informação, disse que está apenas 
com sintomas leves (dores pelo corpo) 
e anunciou que já iniciou tratamento 
com ivermectina e azitromicina.

Mulher de Taveira, a primeira-da-
ma da cidade, Alda Leda, também 
testou positivo e apresenta os mesmos 
sintomas brandos.

Coronel da reserva da Polícia Mili-
tar, Taveira foi vereador de Parnamirim 
por três mandatos antes de ser eleito 
prefeito da cidade em 2016. No último 
dia 15 de novembro, ele foi reeleito 
para o cargo com 49,43% dos votos vá-
lidos. Ele derrotou a candidata Profes-
sora Nilda (PSL), que recebeu 39,61% 
dos votos válidos, e outros quatro ad-
versários.

Com 63 anos de idade, Taveira 
faz parte do grupo de risco para a Co-
vid-19. Ele, contudo, tem boa saúde e 
não tem outros fatores de risco.

Durante o auge da pandemia, o 
prefeito adotou cuidados para se pro-

teger da doença e era visto em eventos 
públicos utilizando máscara. A campa-
nha dele à reeleição não teve grandes 
aglomerações como as registradas em 
cidades do interior do Estado.

PARNAMIRIM
De acordo com a Secretaria Es-

tadual de Saúde Pública (Sesap), Par-
namirim chegou nesta quarta-feira a 
7.475 casos confi rmados do novo coro-

navírus. Desses casos, 171 resultaram 
em óbito. É a terceira cidade do Estado 
com mais casos confi rmados, atrás 
apenas de Natal (28 mil) e Mossoró 
(quase 9 mil).

Por causa da pandemia do novo  
coronavírus, a cidade ganhou em ju-
nho um hospital de campanha com 44 
leitos, que segue funcionando. Além 
disso, novos leitos foram instalados no 
Hospital-Maternidade do Divino Amor.

Prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira (Republicanos) foi reeleito para o cargo com 49% dos votos

Prefeito reeleito de Parnamirim, 
Taveira testa positivo para Covid-19

CORONAVÍRUS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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MORADIA

No intuito de viabilizar uma 
solução segura para as famílias 
que estão ocupando o antigo 
prédio da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), na 
Zona Leste de Natal, represen-
tantes da instituição de ensino 
e da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) se reuniram com 
a Prefeitura do Natal na tarde 
desta quarta-feira 25. A gestão 
municipal se comprometeu em 
agendar reunião com o Gover-
no do Estado para encontrar 
local seguro para a transferên-
cia das famílias, além das ações 
para garantir alimentação, de 
materiais de higiene e o cadas-
tramento das pessoas em pro-
gramas habitacionais.

O encontro desta quarta-
-feira com a Prefeitura do Natal 
deu continuidade às ações 
encaminhadas na reunião que 
ocorreu na última segunda-fei-
ra 23 com a UFRN, a OAB, o Mo-
vimento de Lutas nos Bairros, 
Vilas e Favelas (MLB) e os ór-
gãos que têm competência legal 
pelas ações de habitação. Dessa 
forma, o reitor da UFRN, José 
Daniel Diniz Melo, e o presiden-
te da OAB, Aldo Medeiros, rela-
taram ao prefeito Álvaro Dias 
que os ocupantes precisam de 
uma solução urgente, visto que 
a antiga Faculdade de Direito 
da UFRN oferece alto risco às 
famílias que estão ocupando o 
imóvel.

Tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), a antiga da 
Faculdade de Direito da UFRN 
foi ocupada pelo MLB em 30 
de outubro de 2020. No dia 20 
de novembro, quando a Justiça 
determinou a reintegração de 
posse do imóvel, a Universidade 
recebeu a primeira solicitação 
de diálogo sobre a ocupação, 
por meio da deputada federal 
Natália Bonavides. De imediato, 
a UFRN se colocou à disposição 
para auxiliar na interlocução 
junto aos órgãos públicos que 
têm competência legal pelas 
ações de habitação. 

Na primeira reunião de 
conciliação ocorreu com as par-
ticipações da OAB, da UFRN, 
do MLB e de órgãos do governo 
estadual da área habitacional, 
quando ficou encaminhado 
que a representação do movi-
mento social entraria com pedi-
do judicial solicitando a prorro-
gação do prazo de reintegração 
de posse do imóvel e as gestões 
municipal e estadual terão 
de  avançar nas soluções para 
garantir moradia às famílias. A 
comissão voltará a se reunir no 
dia 30 de novembro..

UFRN, OAB E 
PREFEITURA DISCUTEM 
SOLUÇÃO PARA PRÉDIO 
OCUPADO EM NATAL

NATHALLYA MACÊDO

O  edital do processo licitatório 
para saber quais as empresas 
que irão prestar o serviço de 

limpeza pública em Natal deve ser 
finalizado até dezembro deste ano e 
lançado em janeiro de 2021, de acordo 
com a Companhia de Serviços Urba-
nos da cidade (Urbana). Entre junho e 
julho, foram realizadas três audiências 
públicas para a preparação do certa-
me, com a participação de represen-
tantes do sindicato dos garis e das coo-
perativas. A previsão inicial para que o 
trabalho de análise fosse concluído era 
abril de 2021 e, assim, a licitação seria 
deflagrada apenas em maio. 

Glauber Nóbrega, diretor de Pla-
nejamento e Gestão Ambiental da 
Urbana, afirmou que o material está 
sendo revisado com consulta aos ór-
gãos de fiscalização, como o Tribunal 
de Contas Estadual (TCE) e o Minis-
tério Público do estado (MPRN), para 
que o edital “seja o melhor possível”. A 
minuta da licitação já foi apresentada 
em conjunto com a Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
de São Paulo, que foi contratada para 
fazer o diagnóstico atual dos serviços 
prestados pela empresa e para propor 
melhorias no sistema de limpeza da 

capital potiguar.   
Uma das propostas recomendadas 

pela Fipe é a recuperação do transbor-
do da cidade, localizado no bairro de 
Cidade Nova, local onde o lixo é descar-
regado dos caminhões compactadores 
e, depois, colocado em uma carreta que 
leva os resíduos até o aterro sanitário, o 
destino final. Com a modernização da 
estação, a coleta domiciliar pode ser 
otimizada. Também está em discussão 
a transferência e aproveitamento dos 
colaboradores da companhia, locados 

hoje na operação da coleta, para o de-
senvolvimento de outras atividades. 
Outra proposta é que o lixo hospitalar 
saia do escopo e responsabilidade da 
Urbana, passando a ser da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 

“Queremos implantar mais eco-
pontos, expandir a coleta seletiva, 
queremos modernizar nossa fiscaliza-
ção, o transbordo, resolver gargalos da 
nossa educação ambiental, dos nossos 
serviços nos próximos cinco anos”, 
apontou Glauber Nóbrega. No caso 
da coleta de lixo, duas empresas pres-
tam o serviço atualmente em Natal: 
a Marquise Ambiental (Zonas Norte, 
Oeste e Estação de Transbordo) e a 
Vital Engenharia (Zonas Leste e Sul), 
além da Braseco (disposição final dos 
resíduos). Os contratos, assinados em 
2015, vencem este ano e não podem 
ser prorrogados. Por isso a urgência 
em realizar o processo licitatório. O 
critério de julgamento para escolha da 
empresa – ou mais de uma – que vai 
comandar a coleta de lixo na cidade 
será o menor preço global. 

O novo modelo de coleta de lixo 
da capital potiguar deve incentivar 
mais a coleta seletiva de resíduos. 
Atualmente, de acordo com a Urbana, 
apenas 1% do lixo coletado em Natal 
é separado adequadamente antes de 

ser destinado. A intenção é que, com 
a nova licitação, esse índice cresça 1 
ponto percentual por ano. Hoje, cerca 
de 8 toneladas de lixo são recolhidas 
diariamente nas quatro regiões admi-
nistrativas de Natal. 

Publicado em outubro de 2014, 
o último edital da limpeza pública 
de Natal foi dividido em três lotes. 
O primeiro, que ficou sob a respon-
sabilidade da empresa Marquise, 
contemplou os serviços nas Zonas 
Norte e Oeste com o valor de R$ 
137.667.123,28. A Marquise também 
ficou responsável pelo terceiro lote, 
no valor de R$ 57.271.939,80, desti-
nado a aquisição de equipamentos 
e a administração da estação de 
transbordo.  Já a empresa Vital, ven-
cedora do segundo lote, ficou com 
as Zonas Sul e Leste, com contrato 
no valor de R$ 166.301.970,00. Ao 
todo, os contratos totalizaram R$ 
361.241.033,08, com um período de 
vigência de 60 meses, ou seja, de 
2015 a 2020.

Edital de licitação da limpeza 
deve ser lançado em janeiro
COLETA DE LIXO  | Companhia de Serviços Urbanos de Natal aponta que os detalhes do certame devem ficar prontos até dezembro; consultoria 
sugeriu a necessidade de recuperação da estação de transbordo da Zona Oeste de Natal; última licitação do setor custou R$ 361 milhões

Minuta da licitação já foi apresentada em conjunto com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de São Paulo, que foi contratada para fazer análise do serviço de limpesa urbana

Queremos implantar mais 
ecopontos, expandir a 
coleta seletiva, queremos 
modernizar nossa 
fiscalização, o transbordo, 
resolver gargalos dos nossos 
serviços nos próximos cinco 
anos”

“
GLAUBER NÓBREGA 
DIR. DE PLANEJAMENTO DA URBANA

ÚLTIMA LICITAÇÃO 
CUSTOU MAIS 
DE R$ 361 MILHÕES 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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MARCELO HOLLANDA

A grande oportunidade para 
quem aluga imóveis por tempo-
rada começa na primeira quin-

zena de dezembro e vai até o dia 15 de 
janeiro. Sempre foi assim. É quando os 
locatários ganham mais dinheiro e os 
corretores responsáveis pela captação 
e promoção desses imóveis também.

Neste ano de pandemia não foi di-
ferente, exceto por uma coisa: não há 
oferta para dar conta da demanda, tan-
to no Litoral Norte quanto no Litoral 
Sul potiguar. E os preços das diárias e 
alugueis estão nas alturas, menos para 
os proprietários. 

Este ano eles resolveram não alu-
gar para desfrutar eles mesmos das 
residências à beira mar ou próximas 
do oceano. 

“Este ano atípico de pandemia fez 
com que muitos profissionais autô-
nomos, donos de imóveis nas praias, 
corressem para alugar com o objetivo 
de dar uma forcinha no orçamento”, 
diz Luiza Ferreira, corretora habilitada 
desde 1997. 

“Já os graduados servidores públi-
cos, como juízes, procuradores e pro-
motores e gente do Poder Legislativo, 
que costumava usar essa época para 
viajar pelo exterior e este ano não o 
fará por causa da pandemia, devem 
ficar mesmo desfrutar suas casas de 
veraneio”, acrescenta a corretora. 

Para Caio Fernandes, referência no 
mercado, essa falta de imóveis à dispo-
sição e a conseqüente alta nos valores 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Com oferta reduzida, aluguéis para
alta temporada disparam no Estado
ALTA TEMPORADA | Pandemia criou pressão sobre a procura no fim do ano, numa época em que muitos proprietários trocaram as viagens para se isolar na praia, reduzindo a oferta de 
imóveis de temporada e, como consequência, elevandos os preços; imóveis de praia com um pouco mais de espaço e piscina pequena podem custar até R$ 40 mil por temporada

Não há oferta para dar conta da demanda de pessoas interessadas em alugar casas, tanto no Litoral Sul quanto no Litoral Norte. E os preços das diárias e alugueis estão nas alturas, menos para os proprietários

da locação de temporada vai além. 
“Muita gente que ocupava duas 

ou três vezes por ano seus imóveis de 
praia, este ano, por causa da pande-
mia, se mudou para eles”, explica. 

“Para fugir de aglomeração, dos 
elevadores cheios, muitos passaram 
a usar suas casas de praia  como refu-
gio e local de trabalho até a pandemia 
passar ou aparecer uma vacina”, acres-
centa. 

O próprio Caio Fernandes tem vi-
vido assim nos últimos oito meses, o 
que explica, em parte, porque muitos 
imóveis, como o que ele tem no litoral, 
desapareceram e os preços subiram 
pela lógica da oferta e da procura. 

Segundo o empresário, essa situ-
ação contaminou até os valores de 
pousadas e transformou muito acém 
em filé mignon. “Há imóveis na praia 
com um pouco mais de espaço e pis-
cina pequena saindo por R$ 40 mil à 
temporada”, conta. 

PARCERIAS
 Também por causa dessa mudan-

ça de planos de muitos proprietários, 
só em um único dia dessa semana, o 
corretor Cássio Barros, especializado 
na locação por temporada no litoral 
Sul, onde se criou nos veraneios desde 
que se entende por gente, fechou qua-
tro locações para o Natal, Réveillon e 
parte de janeiro. 

“Agora fiquei sem imóveis e estou 
louco procurando por outros”, con-
fessa ele, que este ano completou 12 
anos como corretor credenciado na 

profissão. 
Quando isso acontece, os correto-

res apelam para parcerias, o que acon-
tece por meio de dezenas de grupos de 
WhatsApp, uns com 30 participantes e 
outros com até 260, onde as informa-
ções de imóveis à disposição correm na 
velocidade de um rastilho de pólvora. 

Para os corretores que operam 
nesse mercado, que são centenas, o 
momento propício se justifica, já que a 
comissão de uma locação por tempo-
rada pode variar entre 10% a 20%, sem 
contar que abre caminho para possí-
veis vendas, cuja comissão mínima é 
de 5%.  

“Nesse negócio, a maior malandra-
gem é ser honesto”, diz Cássio Barros, 
que só aluga para famílias e diz cum-
prir à risca tudo o que promete tanto 
para quem vai locar quanto para quem 
loca. Das oito ofertas que ele tinha na 
prateleira para a alta temporada, todas 
voaram em questão de dias. 

Outro efeito da pandemia é que os 
clientes, bem mais do que no ano pas-
sado, estão fazendo suas reservas com 
muita antecedência, segundo apurou 
o Agora RN. E, apesar dos preços sal-
gados, os profissionais afirmam que o 
valor compensa se comparado àqueles 
cobrados pela hotelaria.  

“O diferencial, nesse caso, é que o 
hospede pode desfrutar da liberdade 
de uma boa residência de veraneio, 
com ar condicionado em todos os 
quartos, cozinha com todos os uten-
sílios à disposição e até piscina”, diz a 
corretora Luiza Ferreira. 

E O PÚBLICO? 

A esmagadora maioria, 
coisa de mais de 80%, é 
de Natal mesmo. O que 
resta vem do interior e 
um ou outro de estado 

vizinho, como a Paraíba, 
que compete com o Rio 

Grande do Norte em 
matéria de boas praias.
“As pessoas este ano 
não agüentam mais 
o isolamento social, 

estão loucas por 
uma boa praia e não 
medem esforços para 
conseguir”, diz Maria 
Helena, profissional 
liberal, que reformou 

o apartamento de dois 
quartos no litoral Sul 

exclusivamente para a 
temporada. 

E, acredite, ela está 
rindo à toa, já que mal 
anunciou o pequeno 
imóvel de 70 m²  e já 
embolsou livres R$ 15 

mil por uma período de 
20 dias, entre fim de 
dezembro e começo 

de janeiro. “E olhe que 
o apartamento nem é à 

beira mar”, brinca.

R$ 40 mil

80%

é o valor de aluguel por 
temporada de casas com piscina

do público interessado em alugar 
casas de praia mora em Natal

Este ano atípico de 
pandemia fez com que 

muitos profissionais 
autônomos, donos de 

imóveis nas praias, 
corressem para alugar com o 
objetivo de dar uma forcinha 

no orçamento”

“
 LUIZA FERREIRA
CORRETORA
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O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) cobra de 
quatro cidades potiguares me-

didas efetivas para a fi scalização de 
eventos de massa e festas com aglome-
rações. A preocupação é de que estes 
locais — caso não tomem medidas 
sanitárias mais rígidas — possam re-
gistrar aumento do número de casos 
de infecção pela Covid-19.

A medida recomenda que as prefei-
turas de Caiçara do Norte, Pedra Gran-
de, São Bento do Norte e Poço Branco, 
ao permitirem eventos públicos ao 
longo das próximas semanas, exijam 
equipamentos de proteção individual 
de proteção contra o avanço do novo 
coronavírus, bem como passem a ga-

10 GERAL QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020   |

MPRN cobra fiscalização de festas 
para conter avanço do coronavírus

PANDEMIA

NEY DOUGLAS / AGORA RN

DESPERDÍCIO | Falta dos insumos necessários para coleta do material genético das amostras analisadas, que 
deveriam ter sido entregues pelo Ministério da Saúde, impede a utilização dos testes RT-PCR armazenados

JALMIR OLIVEIRA

O Rio Grande do Norte tem 28,5 
mil testes para Covid-19 com 
data de vencimento para de-

zembro. A tendência é de que estes 
exames não sejam utilizados para 
detectar a infecção, pois não estão 
completos, segundo informações da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). A falta do “kit de extração” — 
que é utilizado para colher o material 
genético das amostras analisadas —, 
que deveriam ter sido entregues pelo 
Ministério da Saúde, impede a utiliza-
ção dos testes RT-PCR armazenados 
pelo governo estadual.

De acordo com a Sesap, o Rio Gran-
de do Norte corre risco de perder 67% 
dos 41.940 testes RT-PCR hoje disponí-
veis para análise dos casos de Covid-19 
entre os potiguares. Em nota ofi cial, a 
Sesap cobra do Ministério da Saúde, 
por meio da Coordenação Geral de La-
boratórios de Saúde Pública (CGLAB), 
e da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA) sobre como proceder 
com os insumos armazenados.

“A Sesap observa com preocupa-
ção este cenário, que é nacional, já que 
este tipo de teste possui um valor signi-
fi cativo para as estratégias de combate 
à Covid-19 e qualquer recolhimento 
de qualquer insumo pode ter efeitos 
severos nas respostas à pandemia que 
necessitam ser rápidas e assertivas”, 
defi ne a pasta estadual.

Chamado de “teste padrão ouro”, 
o RT-PCR é o exame mais efi caz para 
diagnosticar a Covid-19. A coleta é feita 
por meio de um cotonete — o swab — 
aplicado na região nasal do paciente. 
Após isso, o material é submetido ao 
kit de extração, que faz a retirada do 
material genético do agente biológico. 

A seguir, o material é adicionado a uma 
placa contendo reagentes específi cos 
para detecção do novo coronavírus. 

Ainda de acordo com a Sesap, os 
testes entregues pelo Ministério da 
Saúde não são compatíveis com os kits 
de extração manual adquiridos pelo 
governo estadual. 

“Esse problema ocorre em alguns 
LACENs (Laboratórios Centrais de 
Saúde Pública) do país, e a CGLAB está 
buscando alternativas para essa situa-
ção. O insumo de swab, utilizado para 
fazer a coleta da amostra, encontra-se 
em situação favorável no Estado”, refor-
ça a Sesap.

O problema de logística na distri-
buição de insumos para os testes para 
a Covid-19 do Ministério da Saúde é al-
vo de críticas ao longo dos últimos dias. 
Esta semana, reportagem do jornal “O 
Estado de S. Paulo” mostrou que o ór-
gão tem 6,86 milhões de testes arma-
zenados que podem perder a validade 
até janeiro de 2021. Segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), os exames vencidos não podem 
ser utilizados. A diretoria colegiada da 
agência reguladora rejeitou pedidos 
para o uso desses produtos.

No Rio Grande do Norte, desde que 
os casos de Covid-19 começaram a 
surgir entre os potiguares, a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública contabiliza 
148.018 testes do tipo RT-PCR. Deste 
total, 50,2% apontaram resultado po-
sitivo para a infecção do novo corona-
vírus. 

O mecanismo de análise do mate-
rial genético permite a identifi cação de 
forma antecipada das pessoas infec-
tadas, pois a avaliação pode ser feira o 
vírus ainda ativo no organismo. O que 
difere do teste de anticorpos, por análi-
se sanguínea, que é feito somente de 7 
a 14 dias após a pessoa ter apresentado 
sintomas da doença. 

Procurado pelo Agora RN, o Mi-
nistério da Saúde ainda não se pronun-
ciou sobre o assunto. 

De acordo com a Sesap, o RN corre risco de perder 67% dos 41.940 testes RT-PCR disponíveis 

RN pode jogar fora quase 30 mil 
testes de Covid-19 em dezembro

Segundo a recomendação, que foi 
publicada no Diário Oficial do Estado 
desta quarta-feira 25, é obrigatório 

o uso de máscaras, entre outros 
dispositivos de proteção individual 
durante os evento de fim de ano

rantir o distanciamento entre os parti-
cipantes destas atividades. 

Segundo a recomendação, que foi 
publicada no Diário Ofi cial do Estado 
desta quarta-feira 25, é obrigatório 
o uso de máscaras, entre outros dis-
positivos de proteção individual aos 

trabalhadores do evento. Além disso, é 
obrigatório a aferição de temperatura, 
distanciamento mínimo, entre outras 
medidas de biossegurança para o pú-
blico em geral. 

O Ministério Público aponta, ainda, 
que os municípios têm o dever de não 
autorizar ou mesmo cancelar eventos 
agendados quando as condições epi-
demiológicas do Município não forem 
favoráveis, ou seja, caso seja verifi cado 
avanço nos números de contágios de 
Covid-19 entre os moradores das cida-
des listadas. 

As quatro prefeituras listadas têm 
48 horas para apresentar resposta por 
escrito ao Ministério Público acerca da 
adoção das medidas de biossanitárias.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, 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 extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. ANTONIO PEGADO FREIRE, brasileiro, casado, pescador, portador da cédula de Identidade RG n° 
1.121.260, inscrito no CPF/MF n° 751.491.254-15, e a Sra. MARIA DOS PRAZERES LOURENÇO DE LIMA FREIRE, 
brasileira, casada, autônoma, portadora da cédula de Identidade RG n° 001.492.765, inscrita no CPF/MF n° 966.182.214-
04, ambos residentes e domiciliados na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 1035/1034, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de sua advogada, Dra. Gilsana Ferreira de Araujo, brasileira, solteira, advogada, inscrita na 
OAB/RN n° 16.750, com escritório profissional na Rua dos Pardais, s/n, Praia da Pipa, CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 1034, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 579,57m² (quinhentos e setenta e nove metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), 
imóvel com inscrição de n° 1.0101.014.02.0196.0000.3/ 1.0101.014.02.0196.0001.1 e sequencial de n° 1.005190.2/ 
1.007235.7 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. LIMITES E 
CONFRONTAÇÕES: Norte: José Costa dos Santos 50,79m. Sul : Milene Pereira dos Santos e João Barbosa 
Filho. 54,91m. Leste: Av. Baía dos Golfinhos  9,39m. Oeste : Maria Aparecida B. dos Santos Silva 18,82m. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00.  Os requerente alegam o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João Barbosa Filho, 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, 26.11.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A DINA-DINAMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 00.900.625/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação – 2019-147170/TEC/LO-0218, com prazo de validade até 10/11/2026, para a atividade de Agricultura 
irrigada para produção de melão, melancia e outras culturas de ciclo curto na entressafra, em uma área de 129,81 
hectares, localizada no sítio Pau Branco, s/nº, Zona Rural, Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Ajax Dantas de Góis Filho 

Sócio/Proprietário  

 

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA - LP 
 
Elgiano Gomes de Farias, CPF 083.765.674-54, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Previa (LP) para o 
um Posto de Combustível, localizado no Sitio Tesoura, s/n, Zona Rural, Francisco Dantas/RN, CEP 59902-000.  

 
Elgiano Gomes de Farias 

Representante Legal 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
Pacific Hydro Energia do Brasil LTDA, 05.117.355/0001-89, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI (Licença de Instalação) 
para o Complexo Eólico Pedra de Amolar, localizado no município de Touros - RN. 
 

Leandro Ribeiro Alves da Silva 
Diretor de Operações Eólicas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO HORIZONTE LTDA, CNPJ 06.327.875/0001-89, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
para a para um posto de revenda de combustíveis líquidos situado na Rua Tertuliano Ferreira de Araújo, nº 30, 
Centro, Pilões, neste Estado.  

 
EUDIMAR SARMENTO ROCHA 

 SOCIO ADMINISTRADOR 
 

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA 

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada 2020- 
155058/TEC/LS-0313, com prazo de validade até 27/10/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR56855, localizada na Rua José Augusto, s/n, Bairro Bela Vista, João 
Câmara – RN. 

Cristiana Souza  
Licenciadora  

 

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada 2020- 
153171/TEC/LS-0235, com prazo de validade até 27/10/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR68769, localizada na Rua João Vitorino de Andrade, s/n, Caiçara do Rio 
do Vento – RN. 

Cristiana Souza 
Licenciadora  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
SOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita sob o CNPJ no. 38.714.702/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Armazenamento, Comercialização e Transporte de 
Recipientes contendo Gases, localizada na Avenida João Pereira dos Santos Filho, 298, Anexo B, 
Itapetinga, Mossoró/RN. 

Arthur Vinicius Noronha da Silva 
Representante Legal 
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A Caixa Econômica Federal pla-
neja criar um banco digital no 
próximo ano. A nova institui-

ção financeira será separada da Cai-
xa e passará por processo de abertura 
de capital (venda de ações) no Brasil 
e no exterior. 

Ainda é preciso aprovação do 
Banco Central e do Conselho de Ad-
ministração da Caixa para que o ban-
co digital seja lançado. 

“Estamos discutindo interna-
mente. Há um consenso que esse 
é um ponto chave para o futuro da 
Caixa Econômica Federal. Já há uma 
conversa inicial no conselho de ad-
ministração e algumas conversas no 
Banco Central”, disse o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães

O presidente da instituição ban-
cária acrescentou que esperar ter 
aprovação para lançar o banco em 
seis meses. 

De acordo com Guimarães, a 
nova instituição, que já tem 100 
funcionários, contará no começo da 

operação com 105 milhões de contas 
digitais abertas pela Caixa.

Guimarães ressaltou que o banco 
digital vai ofertar, principalmente, 
três serviços: pagamento de benefí-
cios sociais; liberação de microcré-
dito para, no mínimo, 10 milhões de 
clientes; e crédito imobiliário para 
famílias de baixa renda.

Os benefícios sociais são pagos 
por meio da poupança social digital 
e a movimentação dos recursos é fei-
ta pelo aplicativo Caixa Tem. São 35 
milhões de beneficiários que usam o 
aplicativo.

Caixa Econômica planeja abrir 
banco digital em seis meses

SERVIÇO

CULTURA | Dos 621 solicitantes aprovados para o benefício no RN, apenas 30% entregaram documentação 
necessária; serão repassados valores de R$ 3 mil e R$ 6 mil para os trabalhadores do setor cultural potiguar

A Fundação José Augusto (FJA) 
iniciou na segunda-feira 23 o 
processo de pagamento do pri-

meiro lote do Auxilio Emergencial da 
Lei Aldir Blanc para os beneficiados  
no Rio Grande do Norte. A meta é que 
sejam repassados os valores de R$ 3 mil 
e R$ 6 mil (mãe titular de família mono-
parental) para trabalhadores e traba-
lhadoras afetados durante a pandemia 
do coronavírus no RN. A previsão do 
recurso geral para o pagamento do Au-
xílio Emergencial é de R$ 12 milhões.

Neste primeiro lote, com 621 
solicitantes que tiveram os dados 
aprovados pela Dataprev, apenas 30% 
entregaram a documentação necessá-
ria para o recebimento do benefício. 
Os demais, que ainda não prestaram 
informações, devem enviar seus da-
dos com urgência para a Fundação 
José Augusto. O órgão dispôes de um 
endereço de e-mail para que os bene-
ficiados enviem informações (auxilio-
emergencial.fja@gmail.com).

De posse das informações, a FJA 
realizará o pagamento a todos os so-
licitantes que tiveram seus cadastros 
aprovados pelo Governo do Estado e 
pela Dataprev, órgão responsável por 
oferecer suporte ao Governo Federal 
na identificação daqueles que serão 
atendidos pela renda emergencial. Os 
beneficiados deverão receber o auxilio 
em suas contas bancárias até a próxima 
sexta 27.

A Fundação José Augusto informa-

rá a data de pagamento do segundo lote 
ainda nesta semana. 

Todos os dados referentes ao pa-
gamento do benefício no Rio Grande 
do Norte passaram por uma criteriosa 
análise da equipe técnica da FJA para 
evitar pagamentos indevidos, além do 
cruzamento de dados realizados pela 
Dataprev, através de programa cedido 
pelo Ministério Público Federal.

O valor total dos recursos que serão 
distribuídos para os artistas é de R$ 12 
milhões. 

O resultado preliminar foi obtido 
na comparação dos dados informados 
no cadastro com dados do Governo do 
Estado.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Os trabalhadores da cultura que 

ainda não repassaram informações pa-
ra o recebimento do Auxilio Emergen-
cial da Lei Aldir Blanc,  devem enviar os 
dados  à Fundação José Augusto (FJA). 

Pagamento do 1º lote da Lei Aldir 
Blanc no RN se encerra nesta sexta

Os dados referentes ao pagamento do benefício passaram por análise dos técnicos da FJA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães

PR

105 mi
foi o número de contas digitais 

abertas pela Caixa na pandemia

QR CODE 
Acesse e siga para a página do 

Governo do Estado para transmitir 
informações e receber auxílio

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
13ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 (trinta) dias 

Processo: 0826331-59.2018.8.20.5001  
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)  
Autor: AUTOR: CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
Réu: RÉU: DECIO MATTIELLO FILHO  
CITANDOS/INTIMANDOS: DECIO MATTIELLO FILHO CPF: 025.623.888-01.  
FINALIDADE: A CITAÇÃO DE DECIO MATTIELLO FILHO CPF: 025.623.888-01 para, querendo, contestar a ação no 
prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia.  
OBJETO: Cabe ao autor acessar o sistema e retirar uma via do edital para providenciar sua publicação ,uma vez em 
jornal de grande circulação e, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar no sistema o recolhimento das custas para sua 
publicação no órgão oficial (DJE), como também o comprovante de publicação no jornal, observando-se que a referida 
publicação ocorrerá as expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do NCPC, sob pena de revelia (art. 344 do 
NCPC). Mister se faz lembrar que a referida citação deverá contar a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) 
dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª 
Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado.  
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
autor.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código 
de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código 
20061812442722000000054642077, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) 
que desobriga sua anexação.  
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. 
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único 
formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  

NATAL/RN, 30 de junho de 2020. 
CLEOFAS COÊLHO DE ARAÚJO JÚNIOR 

Juiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

 
 
 
 

 
 

2x10,5 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

ALDEMIR DE ARAUJO COUTINHO - ME / PANIFICADORA KERO MAIS, CNPJ 33.728.630/0001-36, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a Fabricação de produtos de panificação industrial, 
localizada na Rua Prof. Belquice Soares, n° 398 , Centro, Baía Formosa/RN, CEP: 59.194-000.  

 
ALDEMIR DE ARAUJO COUTINHO 

EMPRESÁRIO 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 

ATANASIO DA ANUNCIAÇÃO DE BRITO – CERAMICA NOSSA SRª APARECIDA - ME de CNPJ: 
35.577.196/0001-91, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO – Licença de Regularização de Operação, em favor da 
Atanasio da Anunciação de Brito – Cer. Nossa Srª Aparecida - ME, localizada no Sítio Maracujá – Zona Rural – 
PARELHAS/RN. 

ATANASIO DA ANUNCIA DE BRITO 
Dir. Presidente 
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ZAPPING

Atriz, bailarina, cantora, produtora de teatro musical Claudia Raia, hoje 
com 53 anos, lançou nas últimas semanas dois livros: Sempre Raia um Novo 
dia, escrito com Rosana Hermann e Raia, sua biogra� a revelada em fotos. 
No entanto, o atual sonho da atriz é de uma nova maternidade (ela é mãe 
de Enzo e Sophie). “Um sonho que eu tenho ainda é ser mãe novamente. 
Ainda não temos data para isso, mas está nos planos”, disse.

CLAUDIA RAIA: “UM 
SONHO QUE EU TENHO 
AINDA É SER MÃE”

A cantora Angela Ro Ro, 
de 70 anos, está passando 
di� culdades � nanceiras 
novamente. E foi às redes 
sociais pedir ajuda dos 
seguidores. Deixou o 
número da conta e revelou 
que qualquer quantia será 
bem-vinda. “Estou passando 
di� culdades � nanceiras. 
Quem puder depositar 
apenas R$ 10, agradeço. 
Saúde a todos”, disse a 
cantora.

ANGELA RO RO PEDE 
AJUDA FINANCEIRA: 
“QUEM PUDER 
DEPOSITAR R$ 10”

PING

Atriz, bailarina, cantora, produtora de teatro musical Claudia Raia, hoje 
com 53 anos, lançou nas últimas semanas dois livros: Sempre Raia um Novo 
dia, escrito com Rosana Hermann e Raia, sua biogra� a revelada em fotos. 
No entanto, o atual sonho da atriz é de uma nova maternidade (ela é mãe 
de Enzo e Sophie). “Um sonho que eu tenho ainda é ser mãe novamente. 
Ainda não temos data para isso, mas está nos planos”, disse.

CLAUDIA RAIA: “UM 
SONHO QUE EU TENHO 
AINDA É SER MÃE”

O jornal � e New York 
Times incluiu Sônia Braga 
na lista de 25 melhores 
atores do século 21. O 
ranking pôs a brasileira na 
24º lugar. O jornal menciona 
performances da atriz em 
“Aquarius” e “Bacurau”, 
dizendo que as produções 
mostram seu “carisma 
à moda antiga”. A lista é 
encabeçada por Denzel 
Washington,  Isabelle 
Huppert e Daniel Day-Lewis.

SÔNIA BRAGA NA 
LISTA DE MELHORES 
ATORES DO SÉCULO 
DO NEW YORK TIMES

apenas R$ 10, agradeço. 
Saúde a todos”, disse a 
cantora.

encabeçada por Denzel 
Washington,  Isabelle 
Huppert e Daniel Day-Lewis.

GABRIELA PUGLIESI É SONDADA PARA 
PARTICIPAR DO “BBB 21” A influencer Gabriela 
Pugliesi foi alvo de uma polêmica no começo do ano. Ela 
ignorou o isolamento social e deu uma festa , o que fez com 
que ela perdesse diversos patrocínios . Agora, é a própria 
blogueira fitness que está sendo sondada para entrar na 
próxima edição do Big Brother Brasil, segundo o colunista 
Fefito, do UOL. A Globo pensa em confinar 18 pessoas 
na casa mais vigiada do país, metade famosos e metade 
anônimos. Os brothers e sisters irão receber o mesmo cachê 
e concorrerão ao prêmio de R$ 1,5 milhão.
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MÚSICA  | Repertório, que passeia pelo samba, recebeu novas 
composições em parceria com Khrystal, Vinícius Lins e Simona Talma

A cantora potiguar Valéria 
Oliveira está terminando 
a gravação do 10º disco da 

carreira. Intitulado “Sacrário”, o álbum 
entrou na fase fi nal de produção 
e tem sido esperado com grande 
ansiedade pelo público. O repertório, 
que passeia pelo universo do samba, 
recebeu novas composições em 
parceria com Khrystal, Vinícius Lins 
e Simona Talma, além das canções 
já apresentadas anteriormente nos 
shows. O novo trabalho traz também 
releituras de sambas de artistas que 
são referências para Valéria, como Leci 
Brandão e Délcio Carvalho.

“Sacrário” tem produção musical 
e arranjos de Valéria Oliveira e Jubileu 
Filho, que apresentaram ao público 
potiguar parte das canções nascidas 
ao longo de 2019; Jubileu também 
assina a direção musical do álbum. O 
disco conta ainda com a participação 

do maestro Rildo Hora que, mais uma 
vez, levou belas contribuições para 
o trabalho de Valéria – registradas 
em cinco arranjos. As gravações de 
base estão sendo feitas no estúdio 
Beju Produções e as gravações de voz, 
mixagem e masterização, no Megafo-
ne Estúdios.

Entre os músicos estão diversos 
talentos do Rio Grande do Norte que 
acompanharam Valéria em várias 
fases da carreira: Gilberto Cabral, 
Zé Hilton, Willames Costa, Raphael 
Almeida, Wesley Silva, Ninho Brasil, 
Juca Lima e Erick Firmino. “Sacrário” 
tem patrocínio da Prefeitura de Natal, 
do Hospital do Coração e do HC 
Cardio, por meio do Programa Djalma 
Maranhão, apoio cultural do Sebrae 
RN, por meio do Edital de Economia 
Criativa 2020, e da Chamada Pública 
da Prefeitura de Natal, por meio da Lei 
Aldir Blanc.

VALÉRIA 
LANÇA NOVO 

ÁLBUM

ROBERTA BRITO

Diante da dura realidade de 2020, 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus, a arte é um dos 

únicos alívios que trazem esperança de 
que os dias poderão ser melhores em 
breve. A música, parte deste potencial 
criativo, ganhará mais um represen-
tante no Rio Grande do Norte. Sob a 
regência do maestro português e po-
tiguar de coração Eugénio Graça, 50 
músicos foram reunidos para compor 
a Parnamirim Jazz Sinfô nica (PJS), or-
questra jazzística pioneira no Estado. 
O grupo foi criado em novembro com 
recursos da Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc.

A orquestra Parnamirim Jazz Sinfô-
nica (PJS), administrada pela EG Con-
sultoria Musical, tem como objetivo a 
geração de renda e da atividade artísti-
ca para músicos e demais profi ssionais 
da cultura e do espetáculo. Segundo o 
maestro Eugénio, o repertório do gru-
po passeia pelas sonoridades únicas do 
jazz, balanceadas com timbres erudi-
tos, resgatando a relação de Parnami-
rim com o gênero – que foi trazido para 
a região por americanos na época da 
Segunda Guerra Mundial. 

Ainda de acordo com o maestro, o 
projeto realizará um intensivo trabalho 
de resgate das tradições das orquestras 

de rádio e televisão que fi zeram suces-
so entre os anos 1930 e 1970, se propon-
do a dar roupagem sinfônica à música 
jazz, popular brasileira e universal.

O resultado da sonoridade dos 50 
músicos do projeto, com direito a jazz, 
samba, frevo, bossa nova, MPB, rock 
e erudito, conferirá protagonismo na 
criação de uma nova estética de perfor-
mance orquestral com fundamento em 
arranjos contemporâneos e, exclusiva-
mente, elaborados para a Parnamirim 
Jazz Sinfônica. A orquestra pretende 
atrair o público com a combinação 
única dos timbres clássicos, moder-
nos, jazzísticos e da junção artística 
entre a orquestra e convidados solistas 
internacionais, nacionais, regionais e 
locais. A orquestra conta com o reco-
nhecimento e apoio da Prefeitura de 
Parnamirim, por meio da Fundação 
Parnamirim de Cultura.

Maestro Eugénio Graça comandará orquestra

Parnamirim terá 1ª Orquestra 
de Jazz Sinfô nica do Estado

PIONEIRO

SACRÁRIOE Disco 
entrou na fase fi nal de 
produção e tem sido 

esperado com grande 
ansiedade pelo público

DIVULGAÇÃO
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As obras de restauração e re-
cuperação do Teatro Alberto 
Maranhão (TAM), localizado 

na Ribeira, Zona Leste de Natal, de-
vem ser concluídas em fevereiro do 
próximo ano, de acordo com o Gover-
no do Estado do Rio Grande do Norte.

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

A obra de recuperação envolve 
toda a parte de estruturas elétricas 
e hidráulicas, de climatização do es-
paço, além da reestruturação do pal-
co e do camarim, e da acessibilidade 
do espaço.

Esta é uma das maiores e mais 
cuidadosas reformas feitas desde 
sua inauguração, em março de 1904. 
O restauro capitaneado pelo Go-
verno por meio do projeto Governo 
Cidadão e Secretaria de Turismo, 
conta pela primeira vez com a fisca-
lização do Instituto do Patrimônio 
Artístico Nacional (Iphan), que rece-

be apoio dos setores de engenharia 
da Setur e Governo Cidadão. A Fun-
dação José Augusto também atua na 
fiscalização.

De acordo com o projeto que 
vem sendo executado, o jardim do 
TAM voltará a ter suas característi-
cas originais com novos canteiros 
de plantas e bancos. As poltronas e 
cadeiras dos camarotes e frisas tam-
bém foram totalmente recuperadas. 
As janelas e esquadrias do Teatro 
foram restauradas de maneira cri-
teriosa e artesanal, com a raspa-
gem mecânica manual das antigas 
demãos de tinta e recuperação das 
partes danificadas para receber a 
nova pintura.

A estrutura metálica do telhado 
foi totalmente reconstituída e refor-
çada para instalação de telhas ter-
moacústicas sobre a plateia e caixa 
cênica, garantindo maior isolamen-
to térmico e acústico para o edifício. 
O sistema de climatização do palco 
e plateia voltará a ser central, o que 
garantirá melhor refrigeração e me-
nor quantidade de ruídos durante os 
espetáculos.

Obras do Teatro Alberto Maranhão 
devem ser concluídas em fevereiro
REABERTURA | Obra de recuperação do espaço envolve toda a parte de estruturas elétricas e hidráulicas, de climatização do espaço, além da reestruturação do palco e do camarim, e da 
acessibilidade do espaço cultural. Investimento do Governo do Estado é de R$ 9,6 milhões em obras e equipamentos, realizados com recursos do empréstimo junto ao Banco Mundial

Atual obra do principal teatro público de Natal é uma das maiores e mais cuidadosas reformas feitas desde a inauguração, em março de 1904

A Biblioteca Pública Câmara 
Cascudo, fechada desde 2012, 
ainda aguarda pelo processo 

de licitação, que acontece na próxima 
sexta-feira 27 para que as obras de re-
forma sejam iniciadas.

De acordo com o Governo do Es-
tado, após o início da obra, o prazo 
de conclusão é de até 150 dias. Neste 
contrato, serão realizados serviços de 
engenharia para a instalação de equi-
pamentos de ar-condicionado e da 
nova subestação. Além disso, a parte 
de acessibilidade também está previs-
ta, com a instalação de piso tátil e de 
alerta, placas em braile e de sinaliza-
ção, instalação de barras e corrimãos, 
e extintores de combate a incêndio.

Em 2018, a biblioteca chegou a ser 
inaugurada pelo então governador 
Robinson Faria, em um dos últimos 
atos de gestão, mas a Fundação José 
Augusto considerou a reabertura in-
devida.

Localizada no bairro de Petró-
polis, a biblioteca é símbolo intelec-
tual de valorização e da produção de 
escritores potiguares. O espaço foi 
pensado para ser um ambiente públi-
co de âmbito cultural e educacional, 

que conta com um acervo de mais de 
200 mil exemplares de títulos, entre 
livros, revistas, jornais e conteúdo 
audiovisual.

A Biblioteca Câmara Cascudo foi 
criada pela lei estadual 2.885, de 8 de 

abril de 1963, na gestão do à época go-
vernador Aluízio Alves. A inauguração 
foi feita pelo governador Monsenhor 
Walfredo Gurgel em 26 de fevereiro de 
1969 com o nome de Biblioteca Públi-
ca do Estado do Rio Grande do Norte.

 Acervo da Biblioteca Câmara Cascudo contabiliza mais de 200 mil exemplares de títulos

Biblioteca Câmara Cascudo terá 
nova licitação na próxima sexta-feira

AJUSTES

JOSÉ ALDENIR  / AGORARN Acontece entre hoje e amanhã 
a 6ª Feira dos Municípios e 
Produtos Turísticos do RN 

(Femptur), maior evento do turismo 
potiguar. O evento será das 14h às 
20h no novo pavilhão Nísia Floresta 
do Centro de Convenções de Natal.

Serão quase 50 estandes, da 
iniciativa pública e privada, expon-
do destinos turísticos no estado, a 
gastronomia potiguar, a cultura, o 
artesanato e produtos da agricultura 
familiar. Paralelamente acontece o 
11º Fórum de Turismo do RN, deba-
tendo o desenvolvimento econômico 

do segmento por meio de palestras e 
capacitações com importantes pro-
fissionais da área.

A feira é tradicionalmente co-
nhecida por proporcionar um mo-
mento de encontros e de muitas 
oportunidades de negócios, mas es-
te ano, em especial, é um marco pa-
ra o retorno das atividades presen-
ciais relacionadas a eventos, feiras 
e exposições. Será a primeira feira a 
ocorrer nas regiões Norte e Nordeste 
após a retomada das atividades eco-
nômicas, respeitandoprotocolos de 
biossegurança.

Serão quase 50 estandes, da iniciativa pública e privada, expondo destinos turísticos do RN

6ª Feira dos Municípios e 
Produtos Turísticos do RN

EVENTO

REPRODUÇÃO



Record fecha dias e horários dos especiais de fi m de ano
A espichada na “Fazenda”, 

em mais uma semana, levou a 
direção da Record a replanejar 
toda programação de fi m de ano.

Agora sim, está tudo fechado:
Dia 12 – 23h30 – Especial 

com Luciano Camargo
Dia 17 - 22h45 – Final da 

“Fazenda”
Dia 18 – 22h45 – Especial 

“Game dos Clones”, com Sabrina 

Sato
Dia 21 – 22h45 – “Canta 

Comigo All Star”, apresentação 
da Xuxa

Dia 22 – 22h45 – 
“Retrospectiva dos Famosos”

Dia 23 – 22h45 – “Família 
Record”

Dia 28 – 22h45 – 
Retrospectiva do Ano

Cabe salientar que a 

“Retrospectiva do Ano”, já há 
algum tempo em produção e com 
a sua conclusão prevista apenas 
para o dia da exibição, contará 
com a participação de todo o 
departamento de jornalismo 
da Record, dirigido por Antonio 
Guerreiro.

Sabrina Sato e Lucas Viana 
nos bastidores de ‘Game dos 
Clones’/ reprodução Instagram
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Neste sábado, 16h, a TV 

Cultura inicia a transmissão do 
basquete da NBB...Jogo de 

estreia, Corinthians e Mogi das 
Cruzes...Serão mais de 30 

partidas, ao todo, na temporada 
2020/2021.Começaram 

as negociações entre Band e 
produtora Medialand visando a 

segunda temporada do doc-reality 
“Na Linha de Frente”...João 
Paulo Vergueiro comandou o 

programa nas noites de quinta-
feira...Deve voltar em março 
do ano que vem com inéditos.
Rafaela Sampaio e Cássia 
Linhares estão no aguardo 
da estreia de “Gênesis” na 

Record...As duas dividiram 
a personagem Naamá, que se 

encanta por Noé (Bruno Guedes/
Oscar Magrini). A produção 

tem estreia prevista para 
janeiro.MTV e Floresta estão 
empenhadas em fazer a próxima 
temporada do “De Férias com o 

Ex”, maior sucesso do canal, para 
exibição em 2021.

DIVULGAÇÃO

FLORESTA A médica e aventureira Karina Oliani acertou sua volta ao 
Discovery para apresentar o projeto de quatro programas de 15 minutos e um 
documentário, “Protetores da Floresta”, que retrata o cenário do sudeste do 
Pará com foco na Floresta Nacional dos Carajás. Estreia sábado, às 18h05. 
Em 2019, Oliani se tornou a primeira mulher brasileira a chegar ao topo do K2, 
considerada a montanha mais perigosa do mundo.

EM CIMA DISSO
No dia 31 de dezembro, 

fechando o ano, a Record vai 
reprisar as duas retrospectivas, 
Famosos e Jornalismo. E ainda 
irá exibir um especial do “Canta 
Comigo Teen”.

INSENSIBILIDADE
No instante em que há um novo 

crescimento dos casos de Covid-19 
e o risco de saturação no sistema 
hospitalar, tanto aqui no Brasil 
como em outros tantos países, a 
Conmebol levanta a possibilidade 
de voltar com público nos estádios. 
Nada mais cruel e irresponsável.

JUSTIÇA
Desde o instante em que 

lamentavelmente foi noticiada 
a morte de Fernando Vannucci, 
não faltaram a ele palavras de 
reconhecimento e depoimentos 
emocionados. Mas poucos 
participaram ou se interessaram 
em saber como foram os últimos 
tempos do Vannucci. Justiça se 
faça, Milton Neves, entre esses 
raros, esteve com ele em todos os 
momentos, especialmente nos 
piores. 

COMÉDIA
A Paris Filmes marcou para 3 de 

dezembro o lançamento de “10 Horas 
para o Natal” nas salas de cinema 
de todo o Brasil. Protagonizado por 
Luís Lobianco e com direção de Cris 
D’Amato, o fi lme ainda tem no elenco 
Giulia Benite, Pedro Miranda, Lorena 
Queiroz, Karina Ramil, Marcelo 
Laham, Jandira Martini, entre outros.

TOALHA
Tanto na Globo quanto no SBT, 

a opinião é a mesma em relação 
ao atual momento no prime time. 
Meio que uma entrega de pontos. 
Enquanto “A Fazenda” estiver em 
exibição, não há muito que fazer. O 
programa da Record caiu na graça 
do público, criou hábito e o elenco 
“pegou”.

.
HORÓSCOPO

#Tenso! Pois é, Áries, quintamos, mas hoje infelizmente 
o dia não deve ser perfeito sem defeitos. E os aspectos 
planetários indicam que você deve voltar suas atenções 
para o campo fi nanceiro, onde decisões importantes 
ocuparão grande parte de seu dia.

A Lua passa seu último dia em Áries, mancomunada com 
Marte, produzindo uma energia de ação e de iniciativa. 
Lembre-se, porém, que esse signo está em oposição ao 
seu e isso indica que você pode sentir pressão para dar 
resultados - especialmente no seu campo profi ssional.

Na medida que a Lua segue o baile pelo signo de Áries e 
forma um aspecto com Marte, a energia cósmica se torna 
ainda mais quente e mais ativa, permitindo que você 
resolva alguns assuntos pendentes com mais audácia e 
coragem. Tá de parabéns, hein?

Quintou com a Lua pagando de doida! Isso mesmo, 
meu cristalzinho, ela continua mancomunada com 
Marte, nosso reizinho pistola, no signo de Áries. Isso 
deve deixar você mais impulsivx e imprudente que o 
normal, perpetuando uma energia.

Gêmeos, é provável que ontem você tenha descoberto 
um assunto novo, capaz de despertar seu interesse. Se 
isso aconteceu, hoje você estará mergulhadx nesse novo 
conhecimento. Isso deve enriquecer sua mente com 
novas ideias.

Sagita, sabe aquela energia perigosa de ontem? Então, 
ela continuará ainda no dia de hoje. É que a Lua segue o 
baile em Áries e fecha na parceria com Marte, que apesar 
de estar em marcha direta, forma um aspecto tenso ao 
trio de planetas que se encontra em Capricórnio.

Quintou com Q, de quase sexta, meus consagrados! Hoje 
a Lua segue o baile em seu último dia de rolê por Áries 
e forma um aspecto tenso com Júpiter e Plutão, que 
ainda estão mancomunados em Capricórnio. A energia 
decorrente dessa confi guração.

Cheio dos corre, hein, meus consagrados?! Pois é, Caprica, 
se depender dos astros, hoje seu dia hoje será bem agitado 
e repleto de atividades - em sua maioria, voltadas para o 
campo profi ssional, onde seus novos projetos estão para 
ser implantados.

Eita, Leão, segura o forninho, meu cristalzinho! O céu 
continua tomado por nuvens densas e ameaça uma 
tempestade. Se você estiver pensando em fazer novos 
investimentos, examine qualquer possibilidade com 
paciência, considerando todas as instabilidades.

Aquário, hoje a Lua forma uma conjunção exata com 
o asteroide Quíron, o Grande Curador. A astrologia 
considera esse asteroide muito útil para resolver 
qualquer assunto que lhe causa uma dor ou um mal-
estar persistente.

Seu dia hoje será bem agitado e repleto de atividades 
- em sua maioria, voltadas para o campo profi ssional 
onde seus novos projetos estão para ser implantados. 
As fi nanças também serão seu foco por conta de uma 
conjunção da Lua, que se prepara para entrar no signo.

A Lua segue o baile em Áries e continua fechada na 
parceria com nosso reizinho pistola Marte, planeta que 
se relaciona mitologicamente com o Deus da Guerra. Essa 
energia poderá deixar você mais impulsivx e imprudente, 
aumentando o risco de se expor a perigos.

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)



16 ESPORTES QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020   |

MORRE 
MARADONA

O ídolo do futebol argentino Diego 
Armando Maradona morreu 
nesta quarta-feira em Buenos 

Aires. Aos 60 anos, completados no mês 
passado, ele vinha trabalhando como 
técnico do Gimnasia La Plata e lutava 
contra uma série de problemas de saú-
de. Ele faleceu depois de sofrer parada 
cardiorrespiratória.

Maradona havia deixado o hospital 
há duas semanas após ser internado 
para tratar hematoma no cérebro. De-
pois disso, o camisa 10 da Argentina foi 
levado para casa, na cidade de Tigre, 
região metropolitana de Buenos Aires, 
para terminar sua recuperação.

Polêmico e gênio da bola, ele trans-
cendeu o universo do futebol e entrou 
para a história como um dos maiores 
de todos os tempos. Maradona nasceu 
em 30 de outubro de 1960 e passou a 
infância em Villa Fiorito, na periferia de 
Buenos Aires. Ali, começou a se desta-
car por sua habilidade com a bola nos 
pés. Nesta época, o seu maior ídolo era 
o brasileiro Roberto Rivellino, canhoto 
como ele. No livro “Yo Soy el Diego de la 
Gente”, ele reverencia Rivellino.

“Sempre o menciono como um dos 
maiores. Ele teve elegância e rebeldia. 
Ele se rebelou contra os poderosos”, 
disse Maradona. Na Copa de 70, então 
com dez anos, Maradona fi cou encan-
tando com os “elásticos” de Rivellino, 
no México.

Quase duas décadas depois, tam-
bém no México, foi a vez de ele se 
consolidar como uma estrela do fute-
bol, quando como capitão da seleção 
argentina levantou a Copa do Mundo 
em 1986. Foi lá que marcou seus gols 
mais famosos: o polêmico com a “mão 
de Deus” e outro no qual saiu driblando 
os adversários desde o meio de campo, 
ambos contra a Inglaterra.

Na Argentina, Maradona despertou 
devoção e paixões a ponto de alguns 
fãs terem criado a Igreja Maradoniana, 
cujos fi éis o consideram seu deus. 

Pela seleção argentina, ele cho-
rou de raiva ao receber a medalha de 
vice na Copa do Mundo da Itália, em 
1990. Jogou outros dois Mundiais: Es-
panha-1982 e Estados Unidos-1994, 
quando pronunciou a frase “cortaram 
minhas pernas”, depois de testar po-
sitivo no controle antidoping para 
efedrina, em meio a um momento de 
renascimento no futebol. Mais tarde, 
como treinador, comandou a seleção 
nacional entre 2008 e 2010, até a Copa 

EN LA MANO DE DIOS | Diego 
Armando Maradona morreu nesta 
quarta-feira em Buenos Aires, 
aos 60 anos, depois de sofrer 
parada cardiorrespiratória

do Mundo na África do Sul, com Lionel 
Messi em campo. Mas seu destino foi 
selado com uma dura derrota para a 
Alemanha nas quartas de fi nal

Maradona disputou 676 partidas 
e marcou 345 gols em 21 anos de car-
reira, entre seleção e clubes. Ele deu os 
primeiros passos nas divisões de base 
do Argentinos Juniors, clube pelo qual 
estreou na primeira divisão aos 15 
anos, em 20 de outubro de 1976. Seguiu 
para o Boca Juniors (1981-1982), onde 
conquistou um campeonato nacional. 
Transferido para o Barcelona (1982-
1984), foi contratado em seguida pelo 
italiano Napoli (1984-1991), onde virou 
ídolo. Mas, em 17 de março de 1991, seu 
vício em cocaína custou-lhe a primeira 
suspensão. Voltou aos gramados atu-
ando pelo espanhol Sevilha (1992-1993) 
e de lá retornou à Argentina para uma 
breve passagem pelo Newell’s Old Boys 
em 1993. Depois da Copa do Mundo de 
1994 e da segunda sanção por doping, 
vestiu mais uma vez a camisa do Boca, 
onde deixou os gramados em 25 de ou-
tubro de 1997, cinco dias antes de seu 
37.º aniversário. Em uma despedida 
memorável em 2001, dentro do estádio 
La Bombonera lotado, Maradona falou 
sobre seus vícios. “Errei e paguei, mas o 
que fi z em campo não se apagou”.

Maradona foi mais do que um gran-
de jogador. Indomável, enfrentou o po-
der do futebol mundial, desafi ou o esta-
blishment, abraçou líderes da esquerda 
latino-americana, fez amizade com 
Fidel Castro, tatuou Che Guevara e é o 
ídolo de fi guras lendárias do esporte.

PROBLEMAS
Em 2000, o argentino sofreu um 

ataque cardíaco devido a uma over-
dose no resort uruguaio de Punta del 
Este. Fez um longo tratamento, com 
idas e vindas a Havana, longe das câ-
meras. Pesando 100 quilos, outra crise 
cardíaca e respiratória o surpreendeu 
em 2004 em Buenos Aires e o deixou à 
beira da morte. Recuperado, fez uma 
cirurgia bariátrica e perdeu 50 quilos, 
para retornar um ano depois como 
apresentador de televisão. Em 2007, os 
excessos no consumo de álcool o leva-
ram a uma nova hospitalização, agora 
por hepatite. Foi internado em um hos-
pital psiquiátrico. Saiu novamente. Pa-
ra os gramados, voltou como treinador, 
função que já havia tentado, sem suces-
so, no Mandiyú (1994) e Racing (1995). 
Depois de liderar a seleção nacional, 
comandou o Al Wasl (2011-2012) dos 
Emirados Árabes, depois o Al Fujairah 
(2017-2018) e seguiu para o México, 
onde esteve à frente do Los Dorados 
de Sinaloa (2018). Operado dos joelhos 
e com uma bengala, assumiu em 2019 
em seu país o comando do Gimnasia y 
Esgrima La Plata.


