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ELEIÇÕES 2020 EM NATAL. 2 | Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, atual prefeito de Natal tem 49,8% das intenções de voto. Delegado Leocádio 
(PSL) está isolado na 2ª colocação e, se houver segundo turno, ele é quem vai enfrentar Álvaro. Confira também números de rejeição e avaliações das administrações municipal, estadual e federal

Álvaro tem 49,8% e venceria no 
1º turno, aponta Exatus/Agora RN

Com Biden eleito nos 
EUA, Brasil deve mudar 
política ambiental

Candidatos a prefeito 
dizem o que vão fazer 
para gerar empregos

Falta de comunicação 
causa transtornos em 
presos de Mossoró

Câncer de próstata: RN 
deve ter 1,5 mil novos 
casos em 2020, diz Inca

América vence e garante 
vaga na próxima fase; 
ABC apenas empata

RELAÇÕES EXTERIORES. 3 | Mudança no 
cenário exterior se soma a uma pressão 
que já vinha do Congresso nas diretrizes 
do governo para o meio ambiente

TRABALHO. 7 | Reportagem analisa planos 
de governo para saber propostas para 
aquele que é, segundo a população, o 2º 
maior problema da cidade de Natal

DIREITOS HUMANOS. 12 | Integrantes do 
Mecanismo Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura estiveram no RN e 
identificaram problemas no presídio

NOVEMBRO AZUL. 8 | É recomendado 
que homens a partir dos 45 anos se 
submetam aos exames para diagnóstico 
precoce, o que eleva chance de cura

SÉRIE D. 16 | Alvirrubro aplicou goleada 
no Afogados jogando fora de casa. Já o 
alvinegro potiguar ficou no 0 a 0 com o 
Central-PE e caiu uma posição na tabela
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Eleições 2020 Natal (RN):
Pesquisa Exatus / AgoraRN - Estimulada

Professor Rivaldo 
busca mandato na 
Câmara de Natal tendo 
meio ambiente como 
principal bandeira
PERFIL. 6 | | Mestre em Geografia 
pela UFRN e auditor ambiental, 
além de professor e servidor
da Datanorte, Rivaldo
Fernandes (PV) tem um
histórico ligado à causa
ambiental e agora quer
ser vereador EM NATAL

“Siga o sol”
MÚSICA. 13 | 5º DJ mais ouvido do País, com mais de 3,5 milhões de reproduções por mês 
no Spotify, Bhaskar fala ao Agora RN sobre projeto “Follow the Sun” e novos projetos
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Uma nova pesquisa do Institu-
to Exatus, encomendada pe-
lo jornal Agora RN, mostra 

que o atual prefeito de Natal e candi-
dato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB), 
tem possibilidades reais de vencer a 
disputa ainda no 1º turno. Faltando 
menos de uma semana para a vota-
ção, Álvaro tem quase o dobro das 
intenções de votos de todos os ad-
versários somados.

Esta é a maior pesquisa eleitoral 
publicada em Natal desde o início da 
campanha. O Instituto Exatus entre-
vistou 2 mil pessoas nos dias 30 de 
outubro e 1º de novembro, nas quatro 
regiões da cidade. A margem de erro 
é de 2,2 pontos percentuais para mais 
ou menos, com índice de con� ança 
de 95%. O registro na Justiça Eleitoral 
é o RN-01756/2020.

Na pesquisa estimulada, quan-
do os nomes dos candidatos são 
apresentados ao eleitor, Álvaro Dias 
tem 49,8% das intenções de voto. O 
atual prefeito está 40 pontos per-
centuais à frente do 2º colocado, 
que é Delegado Leocádio (PSL), que 
aparece com 9,8%.

Na sequência, em 3º lugar, está 
Senador Jean (PT), com 4,8%; seguido 
de Kelps Lima (Solidariedade), com 
4,5%; Hermano Morais (PSB), com 
2,9%; Afrânio Miranda (Podemos), 
com 2,2%; Coronel Azevedo (PSC), 
com 1,3%; e Fernando Freitas (PC-
doB), com 1,1%.

Outros cinco candidatos tiveram 
menos de 1%: Coronel Hélio Oliveira 
(PRTB), com 0,5%; Carlos Alberto (PV), 
com 0,3%; Jaidy Oliver (Democracia 

Cristã), com 0,2%; Nevinha Valentim 
(PSOL), com 0,2%; e Rosália Fernandes 
(PSTU), também com 0,2%.

Somados, todos os adversários de 
Álvaro Dias têm 27,4%.

Ainda de acordo com a pesquisa 
Exatus/Agora RN, 20,7% não soube-
ram ou não quiseram responder. Já 
2,4% a� rmaram que pretendem votar 
em branco ou nulo.

Considerando apenas os votos 
válidos, Álvaro Dias tem 64,7%, segui-
do de Leocádio (11,9%), Jean (6,2%), 
Kelps (5,8%), Hermano (3,8%), Afrâ-
nio (2,8%), Azevedo (1,6%), Fernando 
Freitas (1,4%), Hélio (0,7%), Carlos 
Alberto (0,4%), Jaidy (0,3%), Nevinha 
(0,3%) e Rosália (0,3%).

CERTEZA DO VOTO
Sem fatos novos, o cenário da 

pesquisa deverá se con� rmar nas 
urnas 15 de novembro. Isso porque 
71,5% dos entrevistados disseram 
que não vão mudar o voto na reta 
� nal. Apenas 9,8% cogitam mudar a 
escolha. 18,7% não souberam ou não 
quiseram responder.

ESPONTÂNEA
O cenário da pesquisa estimulada 

praticamente se repete na espontâ-
nea, quando os eleitores podem citar 
qualquer nome.

Neste formado, Álvaro Dias lide-
ra com 46,5% das intenções de voto. 
Ele é seguido por Delegado Leocádio, 
com 7,3%; Senador Jean, com 3,7%; 

Kelps Lima, com 3,6%; Hermano Mo-
rais, com 2,3%; Afrânio Miranda, com 
1,6%; e Coronel Azevedo, com 1%.

Outros candidatos citados tive-
ram menos de 1%: Fernando Freitas, 
com 0,8%; Coronel Hélio Oliveira, 
com 0,5%; Carlos Alberto, com 0,3%; 
Jaidy Oliver, com 0,2%; Nevinha Va-
lentim, com 0,2%; e Rosália Fernan-
des, com 0,1%.

Na espontânea, 29,8% declara-
ram que não sabem em quem vão 
votar ou não quiseram responder. Já 
2,3% a� rmaram que pretendem votar 
em branco ou nulo.

REJEIÇÃO
No aspecto da rejeição, quem 

lidera é o candidato Delegado Leocá-
dio. Segundo o Instituto Exatus, 19,7% 
a� rmaram que jamais votariam no 
candidato do PSL. Em 2º lugar, está 
Álvaro Dias, com 10,2% de rejeição.

Na sequência, aparecem Sena-
dor Jean (7,5%), Hermano Morais 
(2,9%), Kelps Lima (2,6%), Nevinha 
Valentim (1,3%), Rosália Fernandes 
(1,3%), Afrânio Miranda (1,2%), Co-
ronel Azevedo (1%), Fernando Frei-
tas (1%), Jaidy Oliver (0,5%), Carlos 
Alberto (0,4%) e Coronel Hélio Oli-
veira (0,2%).

De acordo com a pesquisa Exa-
tus/Agora RN, 35,6% não rejeitam 
nenhum candidato e poderiam votar 
em qualquer um. Já 15% declararam 
que não sabem ou não quiseram res-
ponder.

AVALIAÇÃO DAS GESTÕES
Além de veri� car as intenções 

de voto e a rejeição dos candidatos, 
o Instituto Exatus também pergun-
tou aos eleitores da capital potiguar 
como eles avaliam as gestões do 
prefeito Álvaro Dias, da governadora 
Fátima Bezerra e do presidente Jair 
Bolsonaro.

Em relação à gestão municipal, 
61,7% responderam que aprovam a 
administração de Álvaro Dias. 23,3% 
disseram que desaprovam, enquanto 
15% não souberam ou não quiseram 
responder.

Já sobre o governo Fátima Bezer-
ra, 45,8% declararam que reprovam a 
gestão estadual, enquanto que 37,4% 
aprovam. Outros 16,8% não soube-
ram ou não quiseram responder.

Quanto à gestão do presidente 
Jair Bolsonaro, 50,4% responderam 
que aprovam o governo federal, en-
quanto que 35,1% desaprovam. Ou-
tros 14,5% não souberam ou não qui-
seram responder ao levantamento.

Álvaro Dias tem 49,8%, com chance 
de vencer no 1º turno, aponta Exatus
ELEIÇÕES 2020 | Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, Álvaro Dias tem 49,8% das intenções de voto. Delegado Leocádio (PSL) está 
isolado na 2ª colocação e, se houver segundo turno, ele é quem vai enfrentar o atual prefeito. Votação acontece no próximo domingo 15. Confira também rejeição e avaliação das gestões

71,5% dos entrevistados disseram que não vão mudar o voto na reta final, segundo Exatus/Agora RN
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AUXÍLIO EMERGENCIAL I
67 candidatos a cargos de 

vereador, prefeito e vice-prefeito no 
Rio Grande do Norte receberam 
alguma parcela do auxílio emergencial 
até julho deste ano mesmo tendo 
declarado patrimônio igual ou 
superior a R$ 300 mil.

AUXÍLIO EMERGENCIAL II
Os dados são do Tribunal de 

Contas da União (TCU). Há casos 
em que o patrimônio declarado do 
candidato supera R$ 2 milhões.

AUXÍLIO EMERGENCIAL III
Dos 67 candidatos do RN, 11 

são candidatos a vice-prefeito e 3 
a prefeito. De acordo com o TCU, 
todos os benefícios detectados 
foram cancelados. A lista mostra que 
apenas 13 candidatos cancelaram os 
benefícios de forma espontânea. O 
TCU bloqueou os demais.

SILÊNCIO BRASILEIRO I
Enquanto vários líderes mundiais 

congratularam o democrata Joe Biden por 
vencer a eleição presidencial nos Estados 
Unidos, o presidente Jair Bolsonaro e seu 
governo têm mantido silêncio.

ALEXVIANAALEX
SILÊNCIO BRASILEIRO II

Bolsonaro perde uma referência 
para o governo dele na política 
externa. Tinha dito que considerava o 
republicano Donald Trump um amigo 
com interesses parecidos com o de 
sua gestão. Biden assume em janeiro 
de 2021. Novas pontes precisarão ser 
erguidas.

QUEDA NO CONSUMO I
A pandemia do novo coronavírus 

reduziu o consumo da classe média 
em R$ 247 bilhões, mostra estudo do 
Instituto Locomotiva.

QUEDA NO CONSUMO II
Em 2019, o consumo dessa parcela 

da sociedade foi de R$ 2,6 trilhões, 
60% do total do país. Em função da 
retração econômica ocasionada pela 

pandemia e pelas perspectivas para a 
renda e o emprego até o � m do ano, o 
instituto calculou a queda.

QUEDA NO CONSUMO III
O cálculo considerou como 

classe média as faixas B, C1 e C2, que 
possuem renda média per capita de 
R$ 667,87 a R$ 3.755,76. Representam 
51% da população. Ao todo, são 105 
milhões de pessoas.

VACINA
Caiu a adesão à vacinação contra 

a Covid-19 no Brasil. Estudo do 
PoderData realizado de 26 a 28 de 
outubro de 2020, em 488 municípios 
nas 27 unidades da Federação, 
descobriu que em cerca de 4 meses 
caiu de 85% para 63% o percentual da 
população que “com certeza” tomaria 

alguma vacina contra a Covid-19. A 
rejeição ao imunizante no início de 
julho era de 8% e passou a ser de 22% 
no � nal de outubro.

FLÁVIO CONTRA A GLOBO I
A defesa do senador Flávio 

Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
protocolou na sexta-feira 6 uma 
notícia-crime contra William Bonner 
e Renata Vasconcellos, apresentadores 
do Jornal Nacional, da TV Globo.

FLÁVIO CONTRA A GLOBO II
 O pedido foi feito à Delegacia de 

Repressão aos Crimes de Informática, no 
Rio de Janeiro, sob a alegação de que os 
jornalistas teriam descumprido ordem 
judicial por divulgarem informações sobre 
as investigações do caso das “rachadinhas” 
no gabinete de Flávio Bolsonaro quando 

ele era deputado estadual.

FLÁVIO CONTRA A GLOBO III
Durante a semana, o noticiário 

da TV Globo destacou o depoimento 
de Luiza Souza Paes, ex-assessora do 
� lho do presidente Jair Bolsonaro, que 
con� rmou a existência do esquema 
de rachadinhas no gabinete do ex-
deputado estadual.

FLÁVIO CONTRA A GLOBO IV
Em setembro, a 33ª Vara Cível 

do Rio de Janeiro concedeu liminar 
para impedir a TV Globo de mostrar 
qualquer documento das investigações 
sobre um esquema de “rachadinhas” 
que supostamente ocorria no gabinete 
de Flávio Bolsonaro.

LUTO
Morreu neste domingo 8, aos 72 

anos, o professor de jornalismo Ciro 
Juvenal Marcondes Filho, um dos 
maiores teóricos da comunicação 
do País. Ele lutava contra um câncer. 
Também ontem, a música brasileira 
perdeu Vanusa. A cantora morreu 
aos 73 anos em uma casa de repouso 
em Santos (SP), de insu� ciência 
respiratória.

MARCOS CORRÊA / PR

A eleição do democrata Joe 
Biden para a Casa Branca 
deve provocar alterações nos 

rumos da política ambiental de Jair 
Bolsonaro, segundo fontes do gover-
no.  O presidente brasieiro tem sido 
orientado por integrantes do governo 
a deixar de lado as diferenças ideoló-
gicas e não se indispor com o presi-
dente americano, eleito no sábado 7. 
Aliados de Bolsonaro admitem que 
o Executivo readequará o discurso 
e não descartam até mesmo uma 
possível substituição do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Pesquisadores e ex-ministros 
concordam que, encerrado o governo 
Donald Trump, o discurso antigloba-
lista de Bolsonaro perde seu maior 
aliado, e o Brasil será pressionado a 
desempenhar seu papel no Acordo de 
Paris, o maior tratado do mundo con-
tra as mudanças climáticas. Alguns 
membros do governo, como o minis-
tro das Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, negam a in� uência humana 
sobre o aquecimento global.

Da mesma forma, o governo de-
mocrata deve ser mais sensível aos 
protestos contra os maus tratos às 
populações nativas brasileiras, cujo 
território na Amazônia tem sido in-
vadido por atividades ilegais, como 
grilagens, extração de madeira e es-
peculação de terras. Diversos casos já 
foram denunciados por ONGs inter-
nacionais, que já foram de� nidas por 

Bolsonaro como um “um câncer que 
não consigo matar”.

Há uma preocupação de que as 
estreitas relações comerciais entre 
ambos os países seja comprometida 
— as empresas americanas podem 
endurecer suas cláusulas em relação 
às políticas ambientais aqui implan-
tadas.

Além das tensões do mercado, 
Bolsonaro também terá de lidar com 
a ameaça de Biden de impor sanções 
econômicas caso o Brasil negligencie 

a devastação da Amazônia, cujo índi-
ce de incêndios é o maior da última 
década. No Twitter, o presidente bra-
sileiro classi� cou o discurso do então 
candidato democrata americano 
como “lamentável” e um atentado à 
“soberania” nacional.

PRESSÃO QUE SE SOMA A TENSÕES 
NO CONGRESSO BRASILEIRO

A mudança no cenário exterior se 
soma a uma pressão que já vinha do 
Congresso nas diretrizes do governo 

para o meio ambiente. Tanto ambien-
talistas quanto ruralistas consideram 
que a transformação será inevitável.

Presidente da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA), o deputa-
do Alceu Moreira (MDB-RS) diz que 
a vitória de Biden exige uma nova es-
tratégia de política externa e “comu-
nicação e imagem” para transmitir ao 
mundo que o governo vem atuando 
no combate ao desmatamento:

“Ricardo Salles tem uma dialé-
tica que se contrapõe ao sistema 

anterior, e portanto criou adver-
sários muito ferrenhos. Criou uma 
linguagem muito ofensiva. Mas ele 
conhece profundamente o tema, 
é muito quali� cado tecnicamente. 
Então ele talvez tenha que mudar a 
narrativa”, diz.

Segundo ele, é “inegável que as 
pessoas (no resto do mundo) estão 
agregando valor aos nossos produtos 
com base nesses cuidados” com o 
meio ambiente. Por isso, é necessário 
cuidar dessa imagem.

Coordenador da Frente Parla-
mentar Ambientalista, o deputado 
Rodrigo Agostinho (PSB-SP) acredita 
que o governo terá que mudar os ru-
mos do que vem fazendo atualmente 
na área do meio ambiente para evitar 
con� itos com os Estados Unidos.

“Basicamente, o Brasil terá que fa-
zer a lição de casa: cortar o desmata-
mento. Estamos perdendo 1,2 milhão 
de hectares de � orestas por ano. Ab-
surdo”, declarou. “Os Estados Unidos 
voltam para o Acordo de Paris, então 
voltam a ter metas de redução (de 
emissão). Devem diminuir os inves-
timentos em energia suja e aumentar 
os investimentos em energia limpa”.

Membro da mesma frente, o de-
putado Alessando Molon (Rede-RJ) 
considera que a pressão externa tam-
bém tornará insustentável a atual po-
lítica do governo no meio ambiente.

“Essa in� exão do governo será 
inevitável”, avalia.

Com Biden eleito, governo brasileiro 
deve mudar rumo da política ambiental
RELAÇÕES EXTERIORES | Mudança no cenário exterior se soma a uma pressão que já vinha do Congresso nas diretrizes do governo para o meio ambiente. Tanto ambientalistas
quanto ruralistas consideram que a transformação será inevitável, o que pode resultar inclusive na saída do ministro Ricardo Salles, que balança no cargo em função das queimadas

Presidente da República, Jair Bolsonaro. e ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante declaração à imprensa em julho de 2019
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APOIO PRESIDENCIAL

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou no sábado 7 que fará 
lives diariamente na reta final 
das eleições municipais para di-
vulgar os candidatos que apoia. 
As transmissões serão feitas de 
segunda-feira 9 a sábado 14, às 
19h. O 1º turno do pleito será no 
domingo 15.

“Vocês estão vendo como 
está a política no mundo. Cada 
um tem sua opinião. Vocês têm 
que discutir. Tem que ver que na 
América do Sul tem vários países 
pintados novamente de verme-
lho. Não é fácil”, declarou, sem 
citar a eleição de Joe Biden para a 
presidência dos Estados Unidos.

A estratégia do presidente 
é engajar via redes sociais os 
candidatos alinhados ao seu 
governo. A meta de Bolsonaro 
é migrar votos para seus apa-
drinhados para evitar que a es-
querda e críticos de sua gestão 
ganhem o pleito. “Vou começar 
a campanha para valer na 2ª fei-
ra”, afirmou o presidente.

Em live no sábado, o pre-
sidente pediu voto a diversos 
nomes para o comando das 
capitais. “Votem. O pior voto é 
aquele que é neutro, é branco”, 
afirmou.

BOLSONARO FARÁ 
LIVES DIARIAMENTE 
NA RETA FINAL DA 
ELEIÇÃO MUNICIPAL

ELEIÇÕES 2022 | Segundo publicação, como foi uma conversa inicial, não se decidiu quem seria o cabeça de chapa de uma eventual candidatura conjunta. Essa é uma discussão, avaliaram 
ambos, para ser feita ao longo do ano de 2021. Ex-presidente Lula reagiu e afirmou que “cada hora inventam uma coisa”. “A única coisa que eles não admitem voltar é o PT”, declarou

Dois dos principais nomes do 
centro no espectro ideológico 
na política, o apresentador 

Luciano Huck e o ex-ministro Sergio 
Moro iniciaram conversas para formar 
uma aliança na eleição presidencial de 
2022. As informações são do jornal Fo-
lha de S. Paulo.

Segundo a publicação, eles tive-
ram um longo encontro no aparta-
mento de Moro, em Curitiba, no dia 
30 de outubro, em que acertaram a 
intenção de se unir em uma espécie 
de “terceira via” para disputar o Palá-
cio do Planalto daqui a dois anos.

Como foi uma conversa inicial, 
não se decidiu quem seria o cabeça de 
chapa de uma eventual candidatura 
conjunta. Essa é uma discussão, ava-
liaram ambos, para ser feita ao longo 
do ano de 2021.

O convite para o encontro partiu 
de Moro. Huck chegou à residência 
do ex-juiz da Lava Jato por volta das 
12h. Almoçaram na varanda do apar-
tamento e estenderam a conversa até 

pouco antes das 15h.
Ambos se encontraram na edição 

de 2019 do Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, quando Moro, então minis-
tro da Justiça, acompanhava a partici-
pação do presidente Jair Bolsonaro.

Ele e Huck, que também estava 
no evento, trocaram telefones e têm 
mantido contato esporádico remota-
mente desde então.

Nunca haviam tido uma longa 
conversa pessoalmente sobre políti-
ca, no entanto. Segundo a Folha apu-
rou, o apresentador da TV Globo e o 
ex-juiz concordaram que há espaço 
para a construção de uma candidatu-
ra em 2022 com a marca da “raciona-
lidade”.

Em outras palavras, que não esteja 
atrelada nem à direita ligada a Bolso-
naro nem à esquerda que orbita em 
torno de Ciro Gomes (PDT) e do PT do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um dos objetivos mais imediatos 
é buscar ampliar essa frente trazendo 
outros líderes com perfil centrista.

A candidatura teria um tripé, 
mesclando temas caros à direita e à 
esquerda: agenda liberal para a eco-
nomia, luta contra a corrupção e re-
dução da desigualdade social.

‘CADA HORA INVENTAM 
UMA COISA’, DIZ LULA

O ex-presidente Lula ironizou a no-
tícia de que o ex-juiz e ex-ministro da 
Justiça Sergio Moro e o apresentador 
da TV Globo Luciano Huck conversam 
sobre uma aliança entre os dois para a 
eleição presidencial de 2022.

“Agora tentam preparar uma chapa 
Huck/Moro… Cada hora inventam uma 
coisa. A única coisa que eles não admi-
tem voltar é o PT e o Brasil da inclusão 
social”, afirmou o político petista.

“Basta ver meu habeas corpus 
que está há dois anos esperando jul-
gamento. Porque politicamente pra 
eles não é conveniente”, acrescentou 
Lula, referindo-se à tentativa de anu-
lar sua condenação no caso do tríplex 
do Guarujá. Apresentador Luciano Huck e ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro em cerimônia em 2017

Sérgio Moro e Luciano Huck negociam 
aliança eleitoral para 2022, afirma jornal

PEDRO LADEIRA / FOLHAPRESS

propostas
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JUSTIÇA

O hacker que invadiu o 
sistema informatizado do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
na última terça-feira 3 continua 
mantendo sob seu controle do-
cumentos e processos sigilosos 
que correm na Corte.

Há um temor, por parte 
dos peritos que investigam o 
ataque, de que esse material 
já possa ter sido “copiado pelo 
invasor” e que o STJ venha a ser 
alvo de algum vazamento em 
massa de informações, assim 
como aconteceu com integran-
tes da operação Lava Jato no 
ano passado.

Na época, coordenadores 
da força-tarefa tiveram seus 
celulares invadidos, com men-
sagens roubadas e divulgadas 
pela imprensa.

Atualmente, 255 mil proces-
sos tramitam na Corte e, mes-
mo tendo sido recuperados por 
meio de um sistema de backup, 
foram capturados pelo hacker 
por meio de criptografia. Ainda 
não se sabe se os milhares de 
processos foram, efetivamente, 
copiados pelo invasor, mas essa 
possibilidade é o que mais tem 
preocupado ministros da Corte.

A Polícia Federal abriu um 
inquérito para apurar o ataque, 
que já afetou o julgamento de 
mais de 12 mil processos. O 
tribunal também está contando 
com a colaboração do Centro 
de Defesa Cibernética do Exér-
cito Brasileiro para auxiliar a Se-
cretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação da corte 
na restauração dos sistemas de 
informática.

Oficialmente, o STJ não re-
vela se advogados com interes-
se em processos que tramitam 
no tribunal já procuraram a 
Corte para avaliar um possível 
prejuízo com o vazamento de 
dados. No entanto, há um “risco 
elevado” de o hacker já ter bai-
xado documentos dos servido-
res do tribunal.

Na quinta-feira 5, uma nota 
emitida pelo STJ admitia que o 
ataque hacker bloqueou, tempo-
rariamente, “com o uso de cripto-
grafia, o acesso aos dados, os quais, 
todavia, estão preservados nos sis-
temas de backup do tribunal”.

E completou: “Permanecem 
íntegras as informações referen-
tes aos processos judiciais, contas 
de e-mails e contratos adminis-
trativos, mantendo-se inalterados 
os compromissos financeiros do 
tribunal, inclusive quanto à sua 
folha de pagamento”.

No sábado, novo comuni-
cado disse que o trabalho de 
restabelecimento dos sistemas 
do tribunal ”avança conforme o 
esperado”.

HACKER MANTÉM 
POSSE DE PROCESSOS 
DO STJ E PERITOS 
TEMEM VAZAMENTO

SAÚDE | Entre os 30 leitos que foram contratados com recursos federais, 20 foram destinados ao Hospital Colônia Dr. João Machado, em Natal
e 10 destinados ao Hospital Regional Alfredo Mesquita, em Macaíba. Para controlador-geral do Estado, resultado desta auditoria foi positivo

A Controladoria Geral da União 
apresentou o relatório final de 
avaliação do Instituto Avante 

Social, organização social contratada 
pelo Governo do Rio Grande do Norte 
para instalar 30 leitos de UTI para o 
enfrentamento do novo coronavírus. 

A partir das verificações efetu-
adas pela equipe de auditores de 
controle interno do Governo Federal, 
foi identificado que os serviços estão 
sendo prestados de forma satisfató-
ria, com preço contratado condizen-
te ao valor de mercado.

A CGU fez a análise porque há 
recursos federais envolvidos na mon-
tagem dos leitos.

Entre os 30 leitos que foram con-
tratados, 20 foram destinados ao Hos-
pital Colônia Dr. João Machado, em 
Natal e 10 destinados ao Hospital Re-
gional Alfredo Mesquita, em Macaíba.

O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes Neto, afirmou que o  
resultado desta auditoria foi positi-
vo, “pois se referia à contratação de 

organização social, espécie jurídica 
com histórico de graves problemas 
noutros Estados, mas aqui escolhida 
a partir de uma disputa com duas 
outras empresas num chamamento 
público, e que por diretriz da gover-
nadora Fátima Bezerra, esteve sob 
rigorosa fiscalização na execução 
contratual, orientação também para 
todas as prestadoras de serviço ao 

Governo”.
O relatório afirma que a forma-

lização do contrato foi regular. No 
entanto, foram identificadas impro-
priedades evidenciadas no decor-
rer da implantação e execução do 
serviço contratado, como falhas na 
elaboração do Termo de Referência e 
definição de instrumento contratual 
em desacordo com as necessidades e 

peculiaridades da oferta dos serviços. 
O fato gerou orientação da CGU 

para revisão contratual por meio de 
Termo Aditivo. Observou-se também 
que os custos de instalação foram 
diluídos no pagamento mensal dos 
leitos, com cronograma dos paga-
mentos incompatível com a insta-
lação dos leitos de UTI, gerando a 
necessidade de antecipação dos pa-
gamentos via tutela judicial.

Outro ponto destacado no rela-
tório foram os atrasos na implemen-
tação dos leitos de UTI e ocorrências 
de desconformidades na disponibi-
lização do serviço contratado. Mas 
a equipe de auditoria concluiu que 
o montante foi insignificativo ante a 
complexidade e o momento no qual 
ocorreram.

Pedro Lopes afirmou que o Governo 
do Estado atenderá às recomendações 
da CGU e explicou que as improprieda-
des apontadas decorreram das dificul-
dades enfrentadas para instalar 567 lei-
tos hospitais em apenas quatro meses.

Relatório da CGU afirma que a formalização do contrato pelo Governo do Estado foi regular

União aprova leitos de Covid-19 
contratados pelo Governo do RN

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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EX-CABOS DA FORÇA AÉREA
“PERSEGUIDOS” PERDEM MAMATA

PARTIDOS JÁ TOMARAM 
R$ 3 BI DE QUEM PAGA IMPOSTO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

NO PODER PARA QUÊ?
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 

espalhou que o apagão em seu 
Estado o deixou “irritado com o 
governo”. Conversa mole. Como 
presidente do Senado, ele deveria ter 
agido para dotar o Amapá de energia 
decente.

RIGOR PROFISSIONAL
O ministro Nunes Marques agirá 

com rigor pro� ssional, ao relatar 
casos envolvendo os irmãos Flávio e 
Eduardo Bolsonaro. Quem o conhece 
avisa: ele não se impressiona com 
a pressão da “opinião pública”, 
tampouco é do tipo que usaria a toga 
para agradecer a nomeação.

10,7 MIL PICARETAS
Receberam alguma parcela 

do auxílio emergencial até julho 
de 2020, segundo apuração do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), quase 10,7 mil candidatos 
que declararam patrimônio igual 
ou superior a R$300 mil.

CHANCELER ‘DISFUNCIONAL’
Se Bolsonaro pedir a opinião dos 

diplomatas mais próximos, ouvirá 
o conselho de mudar o ministro 
das Relações Exteriores. Com novo 

inquilino na Casa Branca, Ernesto 
Araújo seria “disfuncional”, segundo 
expressão ao gosto do Itamaraty, 
dada a identi� cação com a era 
Trump. 

ÚLTIMO BAILE
Completa 131 anos nesta 

segunda-feira 9 o Baile da Ilha 
Fiscal, última festa da monarquia 
brasileira. Foi a última grande festa 
do Império, muito criticada, antes da 
Proclamação da República, dia 15.

CONVERSAR É FUNDAMENTAL
O governo lança nesta 

segunda campanha nacional com 
um monstro pedindo que um 
menino envie fotos pela internet e 
combinando encontro para “mostrar 
um monte de coisa legal”. É o alerta 
para pais sobre os perigos que, sem 
supervisão, crianças correm com 
pedó� los na internet.

PARA TODOS
A Cúpula de Líderes do G-20, 

o grupo das maiores economias 
mundiais, vai ser realizada através 
de cerimônia virtual, nos próximos 
dias 20 e 21. O tema será “Realizando 
Oportunidades do Século 21 para 
Todos”.

Após a decisão do Congresso de proibir a doação de empresas a 
campanhas eleitorais, é o pagador de impostos que financia quase toda 
a atividade dos partidos políticos no Brasil. Em 2020, essa conta bateu 
novo recorde: R$3 bilhões, que representa soma dos valores distribuídos 
pelo fundão eleitoral (R$ 2 bilhões), que banca campanhas, e pelo fundão 
partidário (R$1 bilhão), que financia as “atividades” dos partidos.

SEM VERGONHA
O fundo eleitoral vai dividir 

R$2,03 bilhões entre 23 partidos. 
O PT é o maior bene� ciado 
(R$201 milhões), seguido pelo 
PSL (R$199 milhões).

A CONTA É SEMPRE NOSSA
O total de verbas do fundão 

partidário de R$1 bilhão é 

dividido entre 33 partidos. O PSL 
já levou R$81 milhões e o PT, 
R$68,5 milhões.

SEM SENTIDO
Indigne-se: multas eleitorais 

por propaganda antecipada 
ou ilegal são pagas à Justiça 
Eleitoral... que depois as 
redistribui aos próprios partidos.

A ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) está revisando, 
uma a uma, 2,5 mil pensões e indenizações por suposta “perseguição 
política” concedidas pela Comissão de Anistia. Trata-se de uma das maiores 

picaretagens já cometidas contra os cofres públicos, na avaliação de juristas. O 
governo federal torra R$29 milhões mensais no pagamento da esperteza e ainda 
há um passivo de R$17 milhões referentes a indenizações tão absurdas quanto de 
valor milionário. Há ex-cabos da FAB nascidos nos anos 1970 que alegaram serem 
“perseguidos políticos” em razão de uma portaria dos anos 1960. Até agora, a 
ministra já cancelou 295 indenizações de ex-cabos da FAB, e nos próximos dias 
invalidará a mamata de outro grupo de beneficiados. Há cerca de um ano, os 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizaram o governo a rever, um a 
um, os 2,5 mil casos dos ex-cabos.Damares lamenta que entre os beneficiados 
estejam pessoas que hoje são idosas, mas ela lembra que seu dever é zelar pelo 
interesse público.

ELEIÇÕES 2020 | Mestre em Geografia pela UFRN e auditor ambiental, além de professor e servidor da 
Datanorte, Rivaldo Fernandes (PV) tem um histórico ligado à causa ambiental e agora quer ser vereador

Militante da causa ambiental 
há décadas e uma das prin-
cipais lideranças do Partido 

Verde no Estado, o professor Rivaldo 
Fernandes quer ampliar seu trabalho 
em defesa da sustentabilidade, da eco-
logia e da preservação da natureza.

Candidato a vereador de Natal nas 
eleições deste ano, Rivaldo propõe le-
var para a Câmara Municipal políticas 
públicas que valorizem o ambienta-
lismo e, consequentemente, a melhor 
qualidade de vida da população.

Mestre em Geogra� a pela UFRN e 
auditor ambiental, além de professor 
da rede municipal de ensino em Ce-
ará-Mirim e servidor da Datanorte, 
Rivaldo Fernandes (PV) tem um his-
tórico ligado à causa ambiental. Ao 
Agora RN, ele conta que sua candi-
datura a vereador é a representação 
pura da ideologia do partido. “Meu 
nome é verde”, diz.

Ao longo das últimas décadas, 
Rivaldo Fernandes tem chamado a 
atenção do poder público e da po-
pulação para os danos provocados 
pela poluição do lençol freático em 
Natal. Além disso, ele tem lutado pe-
lo avanço do esgotamento sanitário 
na capital potiguar, contra ações que 
desencadeiam o aquecimento global 
e reivindicado a despoluição de rios 
como o Potengi e o Doce.

“Esse conjunto de ações que 
fazem parte da minha história me 
credenciou para ser o candidato do 
PV, dos verdes da cidade. Espero que 
as pessoas identi� cadas com o meio 
ambiente na cidade possam me dar 
o mandato, para eu continuar a luta”, 
enfatiza o professor.

Rivaldo – que, durante a pande-

mia, chegou a ser internado, mas ven-
ceu a Covid-19 – diz que um mandato 
na Câmara Municipal de Natal ajuda-
ria a dar “eco” à causa ambiental. “O 
ambientalismo teria um maior eco na 
formulação de projetos e propostas, 
tendo a questão da sustentabilidade 
como centro da preocupação”, declara.

RECICLAGEM
O professor diz que, caso chegue à 

Câmara, vai pressionar o Executivo pa-
ra adotar projetos avançados na área 
de reciclagem do lixo. Ele enfatiza que 
Natal perde todos os anos cerca de R$ 
40 milhões enterrando produtos que 
poderiam ser reaproveitados. Isso sem 
contar com o prejuízo ambiental, claro.

Rivaldo destaca que o alumínio é 
uma matéria-prima cara para diver-
sos produtos e que 12% de todo o lixo 
produzido em Natal é formado por esse 
produto.

Além disso, Rivaldo Fernandes cha-
ma a atenção para o fato de que 40% do 
lixo é matéria orgânica, “que poderia 
ser catalisado para se transformar em 
base de alimentação para as plantas”.

PLANO DIRETOR
O candidato do PV a vereador cri-

tica a reta � nal de discussões em torno 
da revisão do Plano Diretor. Ele elogia o 
fato de que muitos pontos importantes 
relacionados à lei foram discutidos ao 
longo de 1 ano, mas que, na hora da 
formulação da proposta para posterior 
encaminhamento à Câmara, muitos 
itens foram eliminados.

Rivaldo Fernandes pede mais aten-
ção para a região da orla marítima de 
Natal, com adequações na legislação 
que permitam a implantação de par-
ques lineares próximo à área de orla, 
para ajudar na preservação e para dar 
aos natalenses novas opções de lazer.

“Natal está com a orla muito mal 
cuidada. Em João Pessoa, o PV já fez 
um trabalho de recuperação da orla, 
criando parques lineares”, a� rma Ri-
valdo.

O professor repudia também a 
abertura de qualquer brecha legal que 
autorize a construção de espigões na 
orla. “Não podemos perder a imagem 
de Natal que a orla nos dá. Não devería-
mos transformá-la na cidade das som-
bras, e não na do sol. As construções 
desordenadas poderiam transformar 
Natal na cidade das sombras”, a� rma.

Mas Rivaldo pondera: “Não sou 
contra que haja mudanças de gabarito 
(autorização para construções maio-
res). Tem áreas que perderam popula-
ção, como Petrópolis, Rocas, isso por 
conta do controle de gabarito”.

Entre as propostas, Rivaldo diz que, caso chegue à Câmara, vai pressionar o Executivo para adotar projetos avançados na área de reciclagem

Professor Rivaldo busca mandato 
na Câmara de Natal tendo meio 
ambiente como principal bandeira

Não podemos perder a 
imagem de Natal que a orla 
nos dá. Não deveríamos 
transformá-la na cidade das 
sombras, e não na do sol. As 
construções desordenadas 
poderiam transformar Natal 
na cidade das sombras”

“
RIVALDO FERNANDES (PV)
CANDIDATO A VEREADOR DE NATAL

CEDIDA
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Natal é a 11ª capital do País 
com a maior taxa de desem-
prego: 13,8%. São 67 mil na-

talenses em busca de um trabalho 
formal ou informal, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), referentes ao 
levantamento mais recente, feito 
no primeiro semestre de 2020 – pe-

ríodo em que a pandemia do novo 
coronavírus não tinha causado os 
impactos socioeconômicos hoje 
conhecidos.

Em meio à crise sanitária e eco-
nômica, 219.430 pessoas que mo-
ram na capital foram beneficiadas 
com o auxílio emergencial – equiva-
lente a 25% da população total. Em-

bora o número supere a quantidade 
de desocupados e tenha ajudado 
muitos, o benefício vence em de-
zembro e, por isso, estratégias que 
garantam emprego e renda deverão 
ser adotadas a partir de 2021, de 
acordo com análises e orientações 
de especialistas.

As ações de enfrentamento ao 

abalo financeiro vigente devem ser 
executadas em janeiro, quando o 
prefeito e os 29 vereadores escolhidos 
nas eleições municipais deste ano 
iniciarão seus mandatos e assumirão 
a responsabilidade pela retomada da 
economia e promoção do bem estar 
social da população natalense nos 
quatros anos seguintes.

O QUE PROMETEM OS CANDIDATOS
O Agora RN analisou os planos 

de governo dos cinco candidatos 
à Prefeitura de Natal com mais in-
tenções de votos na pesquisa Ibope 
divulgada pela InterTV no dia 26 de 
outubro a fim de identificar quais 
deles têm projetos para geração de 
emprego na capital.

Candidatos a prefeito de Natal dizem 
o que vão fazer para gerar empregos
RENDA | Reportagem analisou o plano de governo dos cinco candidatos com mais intenções de votos na última pesquisa Ibope divulgada pela InterTV a fim de identificar o identificar
quais deles têm projetos para reduzir a atual taxa de 13,8% de desempregados. Confira o que Álvaro Dias, Kelps Lima, Delegado Leocádio, Hermano Morais e Senador Jean propõem

O prefeito e candidato à reelei-
ção, Álvaro Dias (PSDB), afirma em 
seu plano de governo que pretende 
fortalecer a relação intersetorial entre 
as políticas de assistência social, edu-
cação e trabalho por meio dos centros 
públicos de emprego, trabalho e renda, 
ampliando o acesso ao mercado de 
trabalho formal, com priorização dos 
segmentos mais vulneráveis.

Ele pontua que investirá na 
política municipal de trabalho e renda, 
objetivando o enfrentamento do 
desemprego e da precarização do tra-
balho por meio de ações articuladas 
de qualificação profissional, inter-
mediação da mão de obra, acesso ao 
microcrédito e incentivo à formação 
aos empreendimentos de economia 
solidária.

Além disso, o candidato promete 
instituir o Plano de Compras do 
Município, valorizando os empreende-
dores locais, fomentando o comércio 
e gerando emprego e renda para os 
cidadãos.

Álvaro Dias diz que quer implan-
tar um centro público de trabalho e 
renda na Zona Norte de Natal, am-
pliando a oferta do atendimento para 
seguro-desemprego, encaminhamento 
para vagas de trabalho, intermediação 
de suporte financeiro para microem-
preendimentos, qualificação profis-
sional de jovens e adultos e orientação 
nos setores psicossociais.

O candidato do Solidariedade 
declara que, se eleito, desenvolverá 
políticas de fomento ao empreende-
dorismo, ao trabalho, ao emprego e à 
renda, como: qualificação profissio-
nal e para o emprego; intermediação 
do emprego (ponte entre empresas 
e trabalhadores desempregados); fo-
mento e capacitação do artesanato; 
estímulo a microempreendimentos; 
e promoção à economia solidária.

Kelps explica que as políticas 
de fomento incluem ações de 
qualificação da mão de obra local, 
de intermediação do emprego e de 
designação para arranjos produtivos 
comunitários, ao artesanato e à 
microempresa.

O candidato promete elevar as 
ações de Trabalho, Emprego e Renda, 
bem como as de Educação Perma-
nente (capacitação e qualificação) à 
condição de políticas estratégicas de 
desenvolvimento do Município.

Kelps diz que irá buscar a 
formalização e uma parceria com a 
Secretaria de Trabalho, do Ministério 
da Economia, para ampliar, no Muni-
cípio, o acesso ao Sistema Público de 
Emprego ( ferramenta que adminis-
tra vasto banco de dados de vagas 
de emprego em todos os setores, em 
todo o Brasil).

O candidato do PSB garante que, 
se eleito, relacionará os discursos 
sobre cultura, sobre esportes e sobre 
geração de emprego e renda com a 
prevenção à violência.

Hermano deseja desenvolver 
ações para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social, 
com o objetivo de garantir o direito 
de inclusão ao mundo do trabalho, 
por meio do acesso aos cursos de 
qualificação e formação profissional.

O candidato assegura que como 
prefeito irá implementar busca ativa, 
no município, por vagas e oportuni-
dades de trabalho; instituir cursos 
profissionalizantes para jovens com 
18 a 29 anos; e elaborar parceria com 
entidades que preparem para o mer-
cado de trabalho local, especialmen-
te nas áreas de turismo e hotelaria.

Hermano promete, ainda, em 
plano de governo, promover políticas 
de inclusão social, trabalho e renda 
que combatam a discriminação da 
divisão sexual do trabalho em articu-
lação com instituições representati-
vas da indústria, comércio e serviços.

O candidato do PT diz que a luta 
contra a desigualdade, a discrimina-
ção e a opressão de gênero, bem co-
mo as políticas voltadas à juventude 
devem resultar em ações estratégicas 
que garantam a todos e todas o 
direito à vida e à experimentação da 
cidade, assim como oportunidades 
de emprego e renda.

Jean quer, se for escolhido como 
gestor municipal, liderar e organizar 
a concepção, discussão e implemen-
tação de protocolos de segurança 
sanitária e operacional para cada 
setor econômico com a participa-
ção das autoridades científicas e 
de saúde, lideranças empresariais, 
sindicais, sociais e do terceiro setor 
para garantir o retorno seguro e 
eficiente das atividades econômi-
cas, garantir empregos e assegurar 
a consolidação social e economi-
camente viável da retomada do 
crescimento e das oportunidades 
emergentes a partir do chamado 
“novo normal” em Natal.

O candidato deseja, também, 
transformar os centros públicos de 
apoio ao trabalhador e à trabalhado-
ra em Núcleos de Apoio ao Trabalho 
e Empreendedorismo (Nate).

Álvaro Dias Kelps Lima

O candidato do PSL afirma que, 
para incluir a parcela da população 
que vive abaixo da linha nacional de 
pobreza em Natal, adotará estraté-
gias para gerar empregos, distribuir 
renda, aumentar a escolaridade e im-
plementar políticas de transferência 
e complementação de renda.

Delegado 
Leocádio

Hermano 
Morais

Senador 
Jean

QR CODE
Acesse e veja pesquisa

Item/Agora RN que aponta que
a falta de emprego é considerado
o 2º maior problema da cidade, 
segundo os próprios natalenses
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REPRODUÇÃO

MAURO TERAYAMA

O mês de novembro é dedicado 
para alertar os homens sobre a 
prevenção e o diagnóstico pre-

coce do câncer de próstata, o segundo 
tipo de câncer que mais causa morte 
entre os homens. Dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca) mostram 
que, em 2018, o Brasil registrou 15.576 
mortes por câncer de próstata.

A próstata é uma glândula locali-
zada na parte baixa do abdômen e que 
apenas os homens possuem. O câncer 
de próstata é uma doença que, em sua 
maioria, costuma ter uma evolução 
lenta e não causa sintomas. Com um 
diagnóstico precoce, há aproximada-
mente 90% de chance de ser curado.

O Inca estima que o Brasil tenha 
65.840 novos casos de câncer de prós-
tata em 2020. No Rio Grande do Norte, 
a taxa estimada é de 86,42 casos para 
cada 100 mil homens. A estimativa é 
de que 1.570 novos casos de câncer de 
próstata surjam este ano no Estado. 
Entre os anos de 2014 a 2018, a taxa de 
mortalidade foi de 16,42 para o câncer 

de próstata - por 100 mil homens.
Detectar o câncer de próstata de 

forma precoce é fundamental para 
que o tumor seja encontrado em fase 
inicial. Isso possibilita melhores chan-
ces de tratamento. Mas, em casos de 
sintomas, alguns merecem especial 
atenção: sangue na urina, di� culdade 
ao urinar e aumento da frequência de 
urinar. 

O câncer de próstata pode ser diag-

nosticado através do exame de toque 
retal ou laboratorial, pelo PSA (Antí-
geno Prostático Especí� co), para veri-
� car se há o aumento da glândula ou 
alteração do PSA. Se houver a presença 
de algum tumor, o paciente deverá ser 
submetido a outros exames para cons-
tatar se existe ou não metástases.

Homens com mais de 45 anos de-
vem ter mais cuidado ainda.

A médica urologista Andrezza San-

ny explica a importância de realizar os 
exames urológicos anualmente para 
que, caso um tumor de próstata seja 
encontrado, o tratamento seja feito o 
quanto antes e de forma mais efetiva.

“Na maioria das vezes, o tumor 
de próstata surge sem sintomas. En-
tão, fazer o check up urológico anu-
al, os exames de PSA e toque retal é 
fundamental para que se tenha esse 
diagnóstico precoce e, assim, um tra-
tamento mais efetivo da doença”, res-
salta a médica.

Para a especialista, o tabu a respei-
to do exame de próstata nos homens 
tem melhorado bastante ao longo dos 
anos. Ela ressalta que a prevenção e 
diagnóstico precoce são a melhor for-
ma de tratar a doença. “Para quebrar 
esse tabu, é super importante a divul-
gação de informação e campanhas de 
conscientização abordando o tema. 
Independente do enraizamento cul-
tural, é de extrema importância que 
se tenha consciência de que prevenir 
sempre ainda é o melhor caminho pa-
ra se chegar a um melhor tratamento”, 
elucida.

Câncer de próstata: RN tem 86
casos para cada 100 mil homens
NOVEMBRO AZUL | É 
recomendado que homens 
a partir dos 45 anos se 
submetam aos exames para 
diagnóstico precoce da 
doença. Câncer de próstata
é o 2º tipo que mais mata 
homens no Brasil

Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura do câncer de próstata

PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS
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GUITO MORETO / AGÊNCIA O GLOBO

A infiltração do crime organi-
zado, rivalidades locais e dis-
putas por terras compõem o 

retrato da violência política no Brasil, 
assunto que, a cada eleição, é incor-
porado de maneira mais frequente ao 
noticiário. A realidade é traduzida em 
números expressivos: desde 2018, um 
político é morto por semana no País.

Dados compilados pelo Grupo 
de Investigação Eleitoral (Giel) da 
Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UniRio) e pelo jornal 
O Globo revelam que, em pouco 
menos de três anos, 164 ocupantes 
de cargos públicos eletivos, lideran-
ças que já foram eleitas, candidatos, 
pré-candidatos e funcionários de go-
vernos municipais e estaduais foram 
assassinados em todo o País.

Na reta final da atual eleição mu-
nicipal, o número de casos explodiu: 
foram 91 até a semana passada, qua-
se o dobro daqueles contabilizados 

em 2019 inteiro.
O levantamento traça um perfil 

inédito dos crimes contra políticos 
no Brasil. Quase metade dos casos 
aconteceu em cidades pequenas, 
com até 50 mil habitantes. As ví-
timas são predominantemente 
lideranças políticas locais: 73% são 
vereadores, ex-vereadores ou postu-
lantes a vagas em câmaras munici-
pais. A maior parte dos homicídios, 
84%, foi cometida com armas de 
fogo. Pernambuco e Rio lideram o 
ranking de casos, com 23 assassina-
tos. Só a região Nordeste concentra 
40% dos homicídios.

Por trás dos números, a violência 
contra políticos no Brasil tem faces 
regionais. No Rio, segundo a polícia, 
a expansão geográfica da milícia 
pela Baixada Fluminense e a tenta-
tiva de infiltração de paramilitares 
e traficantes nas eleições estão por 
trás dos casos. Estados do Nordeste, 

como Pernambuco e Paraíba, ainda 
convivem com a herança histórica 
da ação de grupos de extermínio. 
Já no Norte, a violência política tem 

laços profundos com a luta por terra 
e a ação de grileiros.

Para Felipe Borba, professor da 
UniRio, doutor em Ciência Política 

e coordenador do Giel, desde a rede-
mocratização, o Brasil assiste a uma 
nova tendência na violência contra 
políticos: assassinatos com viés ide-
ológico direcionados a grupos com 
visões opostas, antes majoritários, 
deram lugar à infiltração do crime 
nos processos eleitorais.

“A violência hoje não é mais o 
fim, mas o meio. Ela não é direciona-
da contra as eleições, mas se infiltra 
no processo eleitoral. O objetivo é 
interferir nas eleições para se benefi-
ciar com atividades ilegais. Por esse 
mesmo motivo, observamos uma 
tendência de mudança de foco da 
violência: da eleição nacional para 
a local. Os municípios ganharam 
relevância, têm autonomia financei-
ra, recursos. Chegar ao poder é uma 
maneira de acessar esses produtos 
ou atividades ilegais. É isso, por 
exemplo, que acontece no Rio com 
as milícias”, afirma Borba.

Um político morre a cada semana no 
Brasil, aponta levantamento da UniRio
VIOLÊNCIA | Dados compilados pelo Grupo de Investigação Eleitoral (Giel) e pelo jornal O Globo revelam que, em pouco menos de três anos, 164 ocupantes de cargos públicos
eletivos foram assassinados no País. Quase metade dos casos aconteceu em cidades pequenas, com até 50 mil habitantes. Vítimas são predominantemente lideranças políticas locais

Gameleira, em Pernambuco, é considerada uma das mais violentas da região Nordeste

O patrimônio supostamente ilícito 
acumulado pelo senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) en-

tre 2010 e 2014 por meio da “rachadinha” 
somou quase R$ 1 milhão, afirma o Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro.

O valor consta na denúncia apre-
sentada na última semana ao Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do Rio 
contra o filho do presidente Jair Bolso-
naro e se refere à diferença entre as des-
pesas da família do senador e a renda 
declarada pelo casal no período.

O MP-RJ identificou que o casal 
não teria como explicar gastos que so-
mam R$ 977,6 mil no intervalo de cinco 
anos. Boa parte deles foi feito por meio 
de pagamento em dinheiro vivo ou a 
partir das contas do casal após serem 
abastecidas por depósitos em espécie.

A defesa do senador nega as acu-
sações afirma que a denúncia contém 
“erros matemáticos”.

A acusação não reúne todas as 
suspeitas que recaem sobre o senador. 
A movimentação financeira da loja de 
chocolate de Flávio ainda segue sob in-
vestigação. A Promotoria suspeita que 
ele tenha lavado até R$ 1,6 milhão por 
meio do estabelecimento.

Flávio, ex-deputado estadual, é 
acusado de desviar R$ 6,1 milhões dos 
cofres públicos, valor referente à soma 
de seus 12 ex-assessores na Assembleia 
Legislativa do Rio que, de acordo com a 
Promotoria, não trabalhavam. Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), acusado de liderar esquema para desviar verba da Alerj

“Rachadinha” aumentou patrimônio
de Flávio Bolsonaro em R$ 1 milhão

DIZ MINISTÉRIO PÚBLICO

ADRIANO MACHADO / REUTERS

R$ 6,1 mi
DESTAQUE

foi o valor que teria sido desviado,
referente à soma de seus 12

ex-assessores na Assembleia
Legislativa do Rio que, de acordo

com MP, não trabalhavam

Desse total, R$ 2,08 milhões foram 
repassados para as contas do policial 
militar aposentado Fabrício Queiroz, 
apontado como operador financeiro 
do esquema. Outros R$ 2,15 milhões 
foram sacados pelos ex-assessores-
-fantasmas. Os investigadores afirmam 
que esse dinheiro também foi dispo-
nibilizado para a suposta organização 
criminosa, embora não indiquem evi-
dências da entrega.

Flávio, Queiroz e outras 15 pessoas 
foram denunciadas sob a acusação de 
peculato, lavagem de dinheiro e apro-
priação indébita.
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NIKLAS HALLE’N / AFP

A pandemia do novo corona-
vírus causou pelo menos 
1.250.879 mortes e quase 50 

milhões de infecções no mundo des-
de que o escritório da OMS na China 
informou o surgimento da doença 
em dezembro, segundo balanço es-
tabelecido pela AFP neste domingo 8 
com base em fontes oficiais.

Desde o início da epidemia, 
mais de 49.910.930 pessoas contra-
íram a doença. Destas, pelo menos 
32.492.500 se recuperam, de acordo 
com as autoridades.

Este número de casos positivos 
reflete apenas uma parte da totalida-
de das infecções devido às políticas 
díspares dos diferentes países para 
diagnosticar, já que alguns só o fa-
zem com pessoas que precisam de 
hospitalização e em um grande nú-
mero de países pobres a capacidade 
de teste é limitada.

No sábado, 7.370 novas mortes e 
602.036 infecções foram registradas 
no mundo. Os países que registram 
mais óbitos de acordo com os últi-
mos balanços oficiais são Estados 
Unidos, com 991, Índia (559) e Méxi-
co (485).

O número de mortes nos Es-
tados Unidos chega a 237.123 com 
9.861.898 infecções. As autoridades 
consideram que 3.851.465 pessoas 

foram curadas.
Depois dos Estados Unidos, 

os países com mais fatalidades 
são o Brasil, com 162.269 mortes e 

5.653.561 casos, Índia, com 126.121 
mortes (8.507.754 casos), México, 
com 94.808 mortes (961.938 casos), 
e Reino Unido, com 48.888 mortes 

(1.171.441 casos).
Entre os países mais atingidos, 

a Bélgica apresenta a maior taxa de 
mortalidade, com 111 mortes por 
100.000 habitantes, seguida do Peru 
(106), Espanha (83) e Brasil (76).

A China, sem considerar os 
territórios de Hong Kong e Macau, 
registou um total de 86.212 pessoas 
infectadas, das quais 4.634 morreram 
e 81.168 foram totalmente curadas.

BRASIL E RN
No Brasil, segundo o Ministério 

da Saúde, foram confirmados 128 
óbitos no País de sábado para do-
mingo, totalizando as 162.269 mor-
tes. Com relação ao número de casos, 
foram 10.554 novas infecções pelo 
coronavírus registradas, totalizando 
5.653.561 pessoas atingidas pela Co-
vid desde o início da pandemia.

No Rio Grande do Norte, segun-
do a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), foram confirmados 
entre sábado e domingo 197 casos de 
Covid e 1 óbito. Com isso, o Estado 
chegou a 82.559 casos confirmados 
da doença, com 2.599 óbitos desde o 
início da pandemia.

Quase 50 milhões de pessoas 
contraíram a Covid-19 no mundo
PANDEMIA  | Mais de 1,2 milhão de pessoas morreram; Europa é região com mais casos devido à nova onda e mais testes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 
128 óbitos no País de sábado para domingo, totalizando as 162.269 mortes. Com relação ao número de casos, foram 10.554 novas infecções, totalizando 5.653.561 pessoas atingidas

Mulher caminha pelo deserto centro de Londres, no Reino Unido, enquanto o país enfrenta um novo lockdown contra a pandemia de Covid-19

A Guarda Municipal de Natal 
prendeu na tarde deste domin-
go 8 um homem que havia, 

horas antes, matado um cachorro a 
facadas na capital potiguar. O crime 
aconteceu no bairro Planalto (Zona 
Oeste), e o homem foi preso em Neópo-
lis (Zona Sul). Após a prisão, o homem 
foi encaminhado para a Central de Fla-
grantes da Polícia Civil.

O crime foi registrado por uma 
câmera de segurança instalada na vi-
zinhança. As imagens, que estão dispo-
níveis no portal Agora RN, mostram o 
homem golpeando o cão apesar de não 
ter sido atacado anteriormente. Além 
de facadas, o homem - que não teve a 
identidade revelada até o fechamento 
desta edição - dá pedradas no animal. 
O cachorro morreu no local.

Segundo a Delegacia de Proteção do 
Meio Ambiente, da Polícia Civil do RN, que 
investigará o caso, o cão morava na rua, 
não tinha tutor e era alimentado por mo-
radores. O homem foi preso em flagrante.

Nas imagens do crime, é possível 
ver o homem se aproximando do ani-
mal e arremessando uma pedra em 
sua direção. Após o animal correr, o 

homem persegue e começa a desferir 
golpes de faca no cão.

Após matar o cachorro, o homem 
sai caminhando quando um morador 
sai de uma das casas e o persegue. É 
possível observar no vídeo o cachorro 
se arrastando pela rua, visivelmente 
ferido e debilitado. O morador que 
correu atrás do homem chegou a imo-
bilizar o autor do crime, mas acabou o 
liberando quando amigos do homem 
que estavam em uma conveniência 
próxima exigiram a soltura.

Se for condenado pelo crime, o 
homem será a primeira pessoa no Rio 
Grande do Norte a ser enquadrada na 
nova lei de maus-tratos a animais.

A Lei Sansão, sancionada em se-
tembro pelo presidente Jair Bolsonaro, 
alterou a lei de crimes ambientais e 
elevou para até cinco anos a pena para 
quem maltratar cães ou gatos.

Além da prisão, a lei prevê multa e 
proibição de guarda para quem mal-
tratar, ferir, abusar ou mutilar cães e 
gatos, especificamente.

Crime, que aconteceu no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal, foi flagrado por câmera de segurança

Homem é preso após matar 
cachorro a facadas em Natal

MAUS-TRATOS

REPRODUÇÃO

SIM-P NORTE

A Secretaria Estadual de 
Saúde divulgou um informe epi-
demiológico sobre a Síndrome 
Inflamatória Multissistêmica Pe-
diátrica (SIM-P), temporalmente 
associada à Covid-19, que aco-
mete crianças e adolescentes.

Segundo a pasta, até o dia 
4 de novembro, foram notifica-
dos no Rio Grande do Norte 23 
casos suspeitos para SIM-P. Des-
tes, 11 foram confirmados (3 em 
Natal) e 12 descartados.

Todos os pacientes já rece-
beram alta. A investigação da 
SIM-P no RN vem sendo rea-
lizada de forma retroativa por 
parte dos hospitais. Os sinto-
mas mais frequentes são dores 
abdominais, falta de ar, edema 
de mãos e pés e/ou edema de 
face e abdominal e/ou inchaço 
pelo corpo, saturação de oxigê-
nio menor que 95%, náuseas/
vômitos, diminuição do volume 
de urina, alterações na cor da 
pele e diarreia.

Sem energia elétrica, mora-
dores das cidades do Amapá en-
frentam borrachudos e bombas 
de efeito moral. Uma onda de 
revoltas pelo apagão, que entrou 
neste domingo 8 no sexto dia, 
ocorre nos bairros das periferias.

Na noite de sábado 7 e 
madrugada de domingo, um 
protesto em Remédios II, no 
município de Santana, a 20 
quilômetros de Macapá, foi re-
primido pela tropa de choque 
do Batalhão de Operações Es-
peciais da Polícia Militar.

No sábado, o governo fe-
deral anunciou a retomada do 
abastecimento de 65% da ener-
gia, com um sistema de rodízio. 
Moradores, porém, relatam 
instabilidade em Macapá e no 
entorno. A previsão oficial é 
que a situação seja totalmente 
normalizada só no fim desta 
semana, mas a Justiça obrigou o 
restabelecimento da energia no 
Estado em até três dias. 

RN CONFIRMA 11 
CASOS DE SÍNDROME 
PEDIÁTRICA LIGADA
AO CORONAVÍRUS

SEM ENERGIA 
ELÉTRICA, AMAPÁ 
VIRA ZONA DE 
GUERRA
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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: a Sra. ANA MARIA BARREIROS CABRAL RODRIGUES, portuguesa, empresária, casada, portadora da 
cédula de Identidade RG n° 003.628.489 – SSP/RN, inscrita no CPF/MF n° 013.397.524-09, e, o Sr. ARMINDO 
GRENCHO RODRIGUES, português, empresário, casado, portador da cédula de Identidade RG n° 003.628.397 – 
SSP/RN, inscrito no CPF/MF n° 013.341.104-41, ambos residentes e domiciliados na Rua Sucupira, n° 06, casa 10, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, 
sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cordeiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 18.770,87m² (dezoito mil, setecentos e setenta metros e oitenta e sete decímetros quadrados), imóvel com inscrição 
de n° 1.0101.032.01.0163.0000.9 e sequencial de n° 1.007647.6 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000. limitando-se: NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 74,69m e do ponto P2 ao P3 com 40,23m, 
do ponto P3 ao P4 com 190,60m com a Bela Pipa Alojamentos Turísticos. LESTE: Do ponto P4 ao P5 com 53,80m, do 
ponto P5 ao P6 com 35,03m com a Rua do Cordeiro. SUL: Do ponto P6 ao P7 com 143,94m, do ponto P7 ao P8 com 
25,88m, com o Sr. Fernando Luiz de Sousa Madruga. OESTE: Do ponto P8 ao P9 com 14,60m, do ponto P9 ao P10 com 
57,11m, do ponto P10 ao P11 com 51,87m, do ponto P11 ao P12 com 26,04m, do ponto P12 ao P13 com 15,79m, do 
ponto P13 ao P14 com 27,41m, do ponto P14 ao P1 com 7,62m, com o Parque Estadual Mata da Pipa-PEMP. Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 571.537,25.  Os requerentes 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 a Bela Pipa Alojamentos Turisticos, 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, 09.11.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 
 
 
 

 
EDITAL DE DELEGADOS SINDICAIS 

O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Estado do Rio 
Grande do Norte -  SINTECT/RN, por seu presidente, de acordo com o artigo 12 do Estatuto Social da Entidade. 
convoca todos os trabalhadores associados, da sua base territorial para participar da Eleição de Delegados 
para o 2º Congresso Estadual da categoria profissional que será realizado no período de 10 de novembro a 11 
de dezembro de 2020 nas seguintes unidades: Janduís-RN; Jucurutu-RN; Doutor Severiano-RN; Pau dos 
Ferros-RN; Rafael Godeiro-RN; Guamaré-RN; Caiçara do Rio dos Ventos-RN; São Vicente-RN; Caicó-RN; Jardim 
do Seridó-RN; Jardim de Piranhas-RN; João Câmara-RN; Jaçanâ-RN; Brejinho-RN; Maxaranguape-RN; 
Canguaretama-RN; CDD Natal e CDD Cidade da Esperança.  
Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos dos trabalhadores presentes. Em 
caso de haver apenas 01 (um) candidato, a eleição se dará por aclamação. 

Natal, 09 de novembro de 2020. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

Forglass Ind. e Com. De Fibra de Vidro Eireli-ME, CNPJ: 03.342.777/0001-22, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplifi cada 
- LS , com prazo de validade até a 05/11/2026, em favor do EMPREENDIMENTO para a Unidade de produção 
de artefatos de fi bra de vidro, instalada em um terreno de 2.265.00 m² sendo 407, 04 m² de área construída. O 
empreendimento está situado nas coordenadas UTM (Zona 25M) Datum Sirgas 2000: 9.349.297,42 m N; 243.533,33 
m E. Tendo sua base na localização na Rua Distrito Industrial de Macaíba II, S/N – Lotes 1, 2, 3 e 4 – Quadra F – Centro 
Industrial Avançado II, Macaíba/RN, CEP: 59.280-000  

LUIZ INALDO CAVALCANTI
SÓCIO-ADMINISTRATIVO - CPF sob o nº.: 666.254.248-20

REPRODUÇÃO

O AVC (acidente vascular cere-
bral) pode ser o resultado de 
uma combinação muito co-

mum no estilo de vida de quem mora 
nas grandes cidades. Pressão arterial 
elevada, alimentação inadequada e 
sedentarismo são alguns dos fatores 
que podem causar esse dano, que le-
va 100 mil pessoas à morte todos os 
anos, em média, somente o Brasil. Os 
principais alvos são os adultos entre 
30 e 50 anos de idade.

Nem todos os cerca de 400 mil 
casos de AVC ocorridos no País to-
dos os anos são causados exclusiva-
mente pelo estilo de vida. Tal como 
aconteceu com o ator Tom Veiga, que 
dava vida ao Louro José, na TV Globo, 
parte do problema é provocado por 
aneurismas, que podem ter origem 
congênita. Até 20% são hemorrágicos 
(quando há extravasamento do san-
gue), o tipo mais letal.

De forma geral, os AVCs têm co-
mo parceira � el a hipertensão. "A cau-
sa mais importante é a hipertensão 
arterial, que é um inimigo silencioso. 
Não tem sintomas e, quando a pessoa 
percebe, tem um AVC", a� rma a � sia-
tra e professora adjunta da Faculdade 
de Medicina de São José de Rio Preto-
-Autarquia Estadual Regina Chueire.

Segundo Regina, os casos graves 
têm sinais claros. "Como se reconhe-
ce? Com uma dor de cabeça intensa. 
Os pacientes relatam que nunca 
tiveram igual na vida. É uma emer-
gência médica, tem que correr para 
o hospital. Explode a artéria", a� rma 
a médica.

Neurologista e gerente médico 
do protocolo de atendimento ao 
AVC do Hospital Sírio-Libanês, Eli 
Faria Evaristo reforça o pedido para 
que se leve a pessoa rapidamente 
para o pronto-socorro. "Não há re-
comendação para tomar remédio, 
para descansar em casa ou esperar 
atendimento. Deve ir ao hospital 
imediatamente para iniciar o tra-
tamento. O sucesso depende, em 
parte, desse rápido início", diz o 
médico.

Evaristo lembra que pequenos 
testes que ajudem a reforçar a hipóte-
se da ocorrência de um AVC. Basta se 
lembrar da sigla Samu, como o servi-
ço de emergência.

Hipertensão pode levar ao AVC,
que mata 100 mil ao ano no País
ALERTA PARA A SAÚDE | Professora explica que, de forma geral, os acidentes vasculares cerebrais têm como parceira fiel a hipertensão. A pressão alta, ela explica, é um inimigo silencioso. 
Não tem sintomas e, quando a pessoa percebe, tem um AVC. Cerca de 25% dos casos resultam em morte. Parcela que sobrevive pode ficar com sequelas graves para o resto da vida

Controle da pressão arterial junto ao cardiologista é fundamental para prevenir problemas como o acidente vascular cerebral (AVC)

Dano pode 
afetar também 
comunicação
e memória

Não são apenas os movimen-
tos, a fala ou a aparência da pes-
soa que sofreu um AVC (acidente 

vascular cerebral) que podem 
apresentar alterações signi� cati-
vas. Até mesmo o comportamen-
to e a memória do paciente são 
afetados, o que exige a atenção de 
familiares e pessoas próximas.

"Caso ocorra um AVC menor, 
de lesões muito pequenas, depen-
dendo do lugar onde acontece, 
as manifestações são mais sutis 
e nada é percebido claramente", 
a� rma Eli Faria Evaristo. Segundo 
o neurologista, os sintomas de que 
algo não está bem passam pelo 
humor da pessoa. "Podem surgir 
quadros clínicos arrastados, sutis. 

A memória vai piorando, bem co-
mo o comportamento. Pode � car 
mais irritada, emotiva ou chorosa. 
São mudanças que aparecem de 
forma insidiosa. Quando se inves-
tiga, percebe-se que foram peque-
nos AVCs", diz Evaristo.

O especialista a� rma que até 
transtornos mentais podem ter 
origem no AVC. "Há quadros de 
depressão que surgem por AVC", 
diz o neurologista do Sírio-Liba-
nês, ressaltando que é sempre 
importante ter uma avaliação es-
pecializada.

Problemas de comunicação 

estão também entre os sinais pou-
co comuns do AVC, segundo Re-
gina Chueire, � siatra e professora 
adjunta da Faculdade de Medici-
na de São José de Rio Preto.

"A pessoa não consegue se 
expressar ou não consegue enten-
der. Se ler, vai ler em português, 
mas é como se estivesse em árabe 
para ela", diz. "Quem tem segunda 
língua, vai buscar a informação 
em outro lugar."

 Mais da metade dos sobrevi-
ventes � ca com sequelas;
  São 400 mil casos por ano no 

Brasil, sendo que 100 mil resultam 
em morte;
 Quem tem AVC normalmen-

te � ca com complicações motoras 
(até 83% dos casos), problemas 
cognitivos em cerca de metades 
dos pacientes e distúrbios psicoló-
gicos (20% deles).

RECUPERAÇÃO
- Tratamento médico imediato 

é fundamental e deve começar ain-
da no hospital

- Atendimento deve ser multi-
disciplinar e envolver � sioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, neurolo-
gistas, � siatras

- Toxina botulínica

O QUE FAZER
Quem está próximo a alguém 

com suspeita de AVC deve usar a 
sigla Samu e pedir para o paciente:

S - Sorrir - ajuda a perceber dis-
torções no movimento do rosto

A - Abraçar - para notar fraque-
za em alguns dos lados

M - Música - para veri� car dano 
de compreensão ou na fala

U - Urgente - levar ao hospital

Saiba mais
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O distanciamento, o isolamen-
to e a falta de comunicação 
dos detentos – que neste 

momento de pandemia ficam ainda 
mais rígidos – foram alguns dos pro-
blemas detectados pela equipe do 
Mecanismo Nacional de Prevenção 
e Combate à Tortura (MNPCT) em 
recente missão de inspeção reali-
zada no Rio Grande do Norte, mais 
precisamente no Presídio Federal de 
Mossoró, na região Oeste do Estado. 

E esta falta de contato com fa-
miliares, ainda de acordo com os 
peritos, vem causando transtornos 
psicológicos aos internos da unida-
de. Os problemas, inclusive, serão 
expostos em um relatório que será 
produzido em breve em parceria 
com a Defensoria Pública da União 
(DPU).

“Em articulações com a DPU, 
nós iniciamos as inspeções aos 
presídios federais, que têm uma 
lógica diferente, e onde as práticas 
de maus-tratos, tratamentos cruéis, 
desumanos e degradantes e tortura 
caminham muito mais na esfera 

psíquica do que na esfera física”, 
destacou Bárbara Suelen Coloniese, 
coordenadora geral do MNPCT, com 

exclusividade ao Agora RN.
Para o perito José Ribamar de 

Araújo e Silva, que também faz parte 

da equipe do MNCPT, o distancia-
mento, o isolamento e a incomu-
nicabilidade dos presos, que são 

peculiaridades do sistema prisional 
federal, são problemas que se agra-
vam ainda mais neste contexto de 
pandemia. “Os presos não estão ten-
do contato físico nem visitas familia-
res com regularidade. Atualmente, 
com um distanciamento grande da 
assistência jurídica e a falta da visi-
ta permanente de autoridades, isso 
afeta a todos. E isso foi fortemente 
agravado.”, afirmou Ribamar.

“Nós, seguramente, haveremos 
de construir, no futuro, um relató-
rio consubstanciado, que ajudará a 
decifrar as nuances e os impactos 
psicológicos das pessoas neste nível 
de restrição mais rigoroso”, frisou 
Bárbara.

O MNPCT é um órgão que atua 
de forma autônoma e independente. 
Em funcionamento desde março de 
2015, tem como uma de suas atri-
buições planejar e realizar visitas 
periódicas a pessoas privadas de 
liberdade em todas as unidades da 
federação, a fim de verificar as con-
dições de fato e de direito a que se 
encontram submetidas.

O Mecanismo Nacional de Pre-
venção e Combate à Tortura chegou 
ao Rio Grande do Norte no dia 21 de 
outubro. Esta foi a terceira visita ao 
Estado. A primeira, em 2017, foi após 
o “Massacre de Alcaçuz”, rebelião 
que terminou com 27 presos assassi-
nados – uns foram decapitados, ou-
tros esquartejados ou carbonizados. 
O corpo de um dos internos mortos 
jamais foi encontrado. Ao todo, 74 
detentos foram indiciados pela ma-
tança no maior presídio do Estado.

A segunda visita aconteceu em 
2018, já para cobrar algumas reco-
mendações feitas no ano anterior. 
Ao final da nova inspeção, outro 
relatório foi produzido com mais 
uma série de recomendações aos 
poderes públicos do estado.

Sobre a missão deste ano, Bár-
bara acrescentou que a equipe do 
Mecanismo aproveitou o momento 
em Natal para dialogar com o Co-
mitê Estadual de prevenção e Com-
bate à Tortura, “órgão fundamental 
na política de prevenção e combate 
à tortura do estado do Rio Grande 
do Norte”, ressaltou. “E também 
fizemos um diálogo com a perícia, 
diretamente no Itep, para acompa-
nhar as cinco recomendações que 

o Mecanismo emitiu quando esteve 
lá em 2017”, acrescentou.

“No Rio Grande do Norte, em 
reunião com o Comitê Estadual de 
prevenção e Combate à Tortura, pu-
demos ver que alguns passos foram 
dados além daquilo que era reco-
mendado naquela primeira visita 
regular feita em 2017. Uma delas foi 
a organização, a instalação do pró-
prio Comitê Estadual, e o concurso 
público para a carreira de agente 
penitenciário e peritos e a tentativa 
de estruturação que precisa avan-
çar na criação do Mecanismo Esta-
dual do RN. Foi feita também uma 
reunião específica com o Itep, e foi 
visto que houve melhorias subs-
tanciais no processo de melhorias 
infraestruturais nas condições da 
perícia do Estado do Rio Grande do 
Norte”, disse o perito Ribamar.

“É importante ressaltar que 
houve mudanças muitos fortes e 
contundentes em relação a infra-
estrutura do espaço pericial, um 
avanço que deve ser registrado. 
Houve também concurso e nome-
ação de vários profissionais, dos 
quais pudemos ter contato, total-
mente essenciais para o funciona-
mento do órgão pericial. A parte in-

fraestrutural do IML, por exemplo, 
onde são abrigados os corpos, foi 
completamente modificada numa 
perspectiva de segurança biológica 
e salubridade, então ficamos mui-
tos satisfeitos em ver o progresso 
nos últimos anos do Itep. Fazemos 
votos de que continue aprimoran-
do os espaços para que todos os 
profissionais possam trabalhar de 
forma adequada, com recursos hu-
manos e materiais suficientes. Fica 
aqui um registro de satisfação de 
ver o progresso da perícia potiguar 
nestes últimos anos”, destacou Bár-
bara, se referindo ao Itep.  

RECOMENDAÇÕES 
NÃO ATENDIDAS

A maioria das recomendações 
apresentadas para o Estado do Rio 
Grande do Norte em 2017 e 2018 foi 
elaborada após graves denúncias 
de falhas nos procedimentos peri-
ciais, sofrimentos físicos impostos 
aos presos, revistas vexatórias aos 
detentos e familiares, falta de banho 
de sol, casos frequentes de internos 
com tuberculose e HIV/AIDS, tra-
balho sem remição de pena, silêncio 
obrigatório, desnudamento, tortura 
postural e extração, que é a retirada 

à força de um preso de sua cela.
“Das recomendações que nós 

emitimos, ainda faltam as capa-
citações sistemáticas referentes a 
implementação dos protocolos ca-
pazes de identificar, materializar e 
caracterizar de forma eficaz a práti-
ca desses maus-tratos, tratamentos 
cruéis, desumanos, degradantes e 
até mesmo tortura. Falta também 
que seja inserido nos formulários  
do IML os quesitos específicos para 
investigação da tortura, que são os 
quatro quesitos que estão no pro-
tocolo brasileiro de perícia forense 
no crime de tortura, que versa sobre 
tortura física e psicológica”, listou a 
coordenadora do MNPCT.

CONSTRANGIMENTO 
INTERNACIONAL

O perito José Ribamar falou 
sobre as punições que o Rio Grande 
do Norte pode sofrer caso não aten-
da as recomendações feitas. Segun-
do ele, “o relatório elaborado após 
o massacre de Alcaçuz apontou 
diversas debilidades que responsa-
bilizam, objetivamente, o Estado do 
Rio Grande do Norte por violações 
gravíssimas que redundaram no 
massacre, com dezenas de pessoas 

mortas e outras supostamente de-
saparecidas até os dias de hoje, sem 
um progresso de investigação que 
dê conta das  medidas de proteção, 
de responsabilização e reparação, e 
não repetição daquelas práticas”.

Tudo isso produziu, ainda 
de acordo com o perito, ações no 
âmbito nacional que tramitam na 
esfera da justiça estadual e da al-
çada federal, de crimes que foram 
federalizados, “e também produziu 
denúncias no sistema interameri-
cano de diretos humanos, na corte 
interamericana de direitos huma-
nos, sobre o qual o estado já sofreu 
medidas preliminares, cautelares, 
e poderá sofrer ainda ações mais 
gravosas, que têm o limite de pro-
duzir constrangimento, é o nível de 
sanção que o estado sofre”.

Por fim, o perito pontua que to-
do este trabalho de monitoramento 
e cobrança de soluções, “só terá um 
efeito prático se, além de produzir 
investigação, responsabilização, 
penalização, reparação, as reco-
mendações reproduzam também 
a adoção de medidas de não repeti-
ção deste ciclo vicioso de repressão, 
massacre, morte, tratamento cruel, 
desumano, degradante e tortura”.

Mossoró: Falta de comunicação causa 
transtornos em presos, indica inspeção

Terceira visita de peritos ao RN reconhece avanço
no cumprimento de recomendações feitas ao Itep

DIREITOS HUMANOS | Integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura estiveram no Rio Grande do Norte e identificaram problemas, que serão expostos em
um relatório que será produzido em breve em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU). Órgão atua de forma autônoma e independente e funciona desde março de 2015

Penitenciária de Mossoró, considerada de segurança máxima, tem presos com transtornos psicológicos por causa do isolamento rígido
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O momento na carreira do 
DJ Bhaskar é de chamar 
a atenção, mesmo diante 

da pandemia, principalmente 
pelo projeto de lives “Follow � e 
Sun”, que está rodando o Brasil 
inteiro. A terceira edição, rea-
lizada no mês de agosto, acon-
teceu diretamente do famoso 
Chapadão de Pipa, no litoral Sul 
potiguar, e foi produzida 100% à 
base de energia solar, expondo o 
lado artístico e humano do artis-
ta goiano, angariando milhares 
de visualizações no YouTube e 
feedbacks positivos nas redes 
sociais.

Sendo considerado o 5º DJ 
de música eletrônica mais ou-
vido do País, com mais de 3,5 
milhões de ouvintes mensais 
no Spotify, Bhaskar acaba de 
realizar mais um grande feito 
na carreira. O novo lançamen-
to, “Stone Heart”, assinado pela 
gravadora holandesa Armada 
Music, do renomado artista Ar-
min van Buuren, alcançou mais 
de 100 mil plays também no 
Spotify em menos de uma sema-
na e, agora, ganha um videoclipe 
com envolventes imagens que 
transmitem perfeitamente a 
mensagem da música.

O Agora RN teve o prazer 
de bater um papo com Bhaskar 
sobre projetos e sobre o lança-
mento. Con� ra:

AGORA RN - Sobre o lança-
mento “Stone Heart”, qual é a 
ideia por trás do clipe e qual 
mensagem deseja passar?

BHASKAR - A “Stone He-
art” em si é uma música que traz 
uma progressão, uma história 
sendo contada aos poucos. A 
gente tentou reproduzir isso 
no videoclipe de uma forma 
mais abstrata. A dança come-
ça um pouco mais tímida e vai 
� cando cada vez mais intensa, 
e nós colocamos um casal de 

dançarinos para representar um 
pouco dessa luta do amor que 
acontece na letra também. Eles 
tentam mostrar isso em forma 
de dança.

AGORA RN - Qual a dife-
rença entre produzir música 
eletrônica de outros estilos?

BHASKAR - Na mú-
sica eletrônica, sinto que 
temos mais liberdade ar-
tística, podendo alcançar 
gente do mundo inteiro. 
Às vezes, ao fazer outro 
estilo, existe primeira-
mente restrições da letra, 
que acaba di� cultando o 
acesso em outros países, 
além do fato de que tem um 
cara na China fazendo um som 
muito parecido com o meu. En-
tão, isso é o que acho mais legal 
da música eletrônica, a cone-
xão com o mundo.

AGORA RN - Sobre o seu 
projeto “Follow � e Sun”. Co-
mo surgiu a ideia e como o pro-
jeto veio parar aqui, na Praia 
de Pipa?

BHASKAR - O “Follow � e 
Sun” nasceu depois de uma live 
que eu � z: o after de uma live do 
Alok que eu fui até de manhã. Foi 
um sucesso total, e eu quis ama-
durecer esse projeto, surgindo 
assim o Follow � e Sun. A gente 
sempre liga a experiência de ir 
até o amanhecer com um visual 
na natureza, então a escolha de 
fazer em Pipa foi justamente por 
causa disso. Acredito que Pipa 
tem uma natureza muito bonita 
e queríamos mostrar isso a todo 
o Brasil e ao mundo.

AGORA RN - Já existem novos 
locais para a gravação de mais 
um “Follow � e Sun”? Pode nos 
dar um spoiler?

BHASKAR - Então, já tem 
alguns no gatilho e agora os 

próximos vamos con-
centrar um pouco mais no Cen-
tro-Oeste. Isso é o máximo que 
posso falar de spoiler.

AGORA RN - Atualmente vo-
cê é um dos principais nomes 
da música eletrônica brasileira. 
Como você enxerga o ano de 
2021 para este mercado?

BHASKAR - Eu acho que 
2021 vai ser um ano muito bom, 
porque 2020 foi um ano que 
consegui construir muito a mi-
nha carreira. Mesmo diante do 
cenário em que nos encontra-
mos, consegui me posicionar do 
jeito que eu queria, então não 
vejo a hora de começar o próxi-
mo ano para colher esses frutos. 
Tomara que venha logo essa va-
cina, para podermos ter eventos 
liberados mais tranquilos.

AGORA RN - Uma mensagem 

aos seus fãs do RN?
BHASKAR - Tenho um ca-

rinho enorme pelos meus fãs 
do RN. É um lugar que sempre 
tenho ido pra tocar e me sin-
to muito em casa sempre que 
estou aí. Obrigado demais por 
todo carinho, por todo apoio e 
prometo que quando essa pan-
demia acabar iremos festejar 
em dobro por aí.

“SIGA O SOL”: DJ BHASKAR 
LANÇA CLIPE DE “STONE HEART”
MÚSICA | 5º DJ de música 
eletrônica mais ouvido do País, 
com mais de 3,5 milhões de 
ouvintes mensais no Spotify, 
Bhaskar acaba de realizar 
mais um grande feito na 
carreira e conta os detalhes 
para o Agora RN
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Acesse e assista ao clipe de
“Stone Heart” no YouTube
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REGULARIZAÇÃO I
A política habitacional do 

Governo do Estado anda de 
vento em popa, principalmente 
quando o assunto é regularização 
fundiária. O programa Viver 
Melhor Legal já entregou 4,2 
mil títulos e espera, até 2022, 
bene� ciar  um total de 25 mil 
famílias. Elas têm a casa há 10,15 
anos oriundas de ações federais e 
ainda da Cohab/Datanorte, mas 
só agora vão receber a escritura 
pública, o que garante a segurança 
jurídica a essas famílias.

REGULARIZAÇÃO II
O programa deve atingir os 

167 municípios. Na primeira fase, 
serão 51. Os primeiros são Bento 
Fernandes, Bom Jesus, Cerro Corá, 
Itajá, José da Penha, Parazinho, São 
Francisco do Oeste e Serra do Mel. 
Em Natal, serão 11 mil títulos em 
conjuntos da Zona Norte, como 
Gramoré, Nova Natal, Eldorado. 
Toda ação é conduzida pela 
equipe da Companhia Estadual 
de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, comandada pelo 
incansável Pablo � iago Lins.

FICHA SUJA
Em Macau, a exemplo do que 

ocorreu na eleição municipal 
passada, o candidato do DEM, José 
Antônio de Menezes, continua 
tentando manter a candidatura 
na Justiça. Depois de ser deferido 
na primeira instância e do recurso 
do MP, ele ainda aguarda a decisão 
do plenário do TRE. Na última 
eleição, os votos do ex-prefeito não 
foram contados. A candidatura 
do médico na Terra do Sal está 
ancorada numa liminar que 
suspendeu os efeitos de uma 
condenação do TCE. 

OU FICHA LIMPA 
Mesmo assim, Zé Antônio tem 

uma lista de processos e ainda é 
investigado por corrupção, fraude 
em licitação e uso indevido de 
recursos públicos. No atual pleito, 
se uniu a dois ex-prefeitos que já 
foram presos por corrupção. O 
principal adversário, o prefeito 
candidato a reeleição Túlio Lemos 
(PSD), segue a campanha sem 
questionamentos jurídicos. É 
o único prefeito de Macau dos 
últimos 20 anos que não foi preso 
nem condenado.

NATAL
O trio de empresárias Katianna 

Vasconcelos, Rafaela Suguiura e 
Cristiane Cinelli - que saíram na 
frente com as decorações lindas 
de Natal - agora anunciam que o 
Papai Noel vai chegar primeiro 
também lá na Nossa Festa. A loja 
recebe o bom velhinho numa tarde 
leve e natalina para as famílias. 
Guardem a data: 12 de dezembro. 
Evento aberto e gratuito, mas com 
muitas surpresas para as crianças.

TIO... 
Nunca na história desse país 

se acompanhou (e torceu) tanto 
numa eleição para a presidência 
dos Estados Unidos. Deu Joe Biden, 
segundo a mídia norte-americana. 
Em seu 1º discurso, o democrata 
destacou que, dentre as principais 
bandeiras de seu governo, estão a 
justiça social e racial, a proteção 
do meio ambiente e o combate à 
pandemia � rmado na “rocha da 
ciência”.

...SAM
O opositor de Donald Trump 

falou que os Estados Unidos voltarão 
a ser respeitados no mundo. “Aos 
que votaram no presidente Trump, 
entendo a decepção. Eu perdi 
algumas vezes, mas vamos dar 
uma chance. Vocês não são nossos 
inimigos, são americanos”, disse 
Biden. Por outro lado, Trump prepara 
o terreno para contestar o resultado (e 
a apuração) levando o caso à Justiça.

HARMONIA
De hoje a quarta quem está 

em Natal ministrando curso sobre 
a Harmonização Orofacial - nova 
tendência na Odontologia - é o 
expert e mestre em Ortodontia 
Leonardo Drumond. As aulas vão 
ocorrer na sede do Grupo Innovation 
Odontologia, em Tirol e outras 
informações podem ser conseguidas, 
via Whatts, no 99984-2100.

MÚSICA NA ESCOLA 
O programa Nosso Som nas 

Escolas, edição 2020, da Green Point 
Produções e parceiros, promove uma 
gincana virtual com alunos de escolas 
públicas estaduais. A competição 
estudantil aborda temas ligados a 
música potiguar. Com a orientação 
prévia dos professores, os alunos 
desenvolvem tarefas sobre os artistas 
sorteados para cada equipe. As 
atividades em forma de LIVE vão de 
hoje a sexta e o resultado sai dia 17 
próximo.

VEM VERÃO 
Na próxima quarta, Emmanuel 

Xavier, Deborah Sayonara, Elaine 
Souza e Daniel Ferreira se juntam 
para receber o verão 2021, no La Praia 
Beach Lounge, em Ponta Negra. Para 
festejar, convidados seletos vão se 
divertir ao som de Edyr Vaqueiro, 
Arthur & Lucas, Abiel e Avenuy. 
Na ocasião o lançamento da nova 
coleção de óculos da EXE e mais uma 
novidade da Matersol: a estampa La 
Praia. Promete, viu?!

MUITO PRÁTICO
Jovem, empreendedora e ousada, 

a empresária Luana Costa já fez 
do seu Prático Gourmet de Tirol 
um point. O charmoso Quintal do 
Prático tem sido o escolhido e vive 
lotado de sexta a sábado, oferecendo 
um ótimo carangueijo. Além disso o 
local conta com espaço kids e ainda 
é pet friendly. Show!

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>>Última semana e reta 

final das campanhas, e o estoque 
de remédio tarja preta está 
grande. Há rumores que vem 
dossiês por aí na tentativa de 
desestabilizar candidaturas. 
Os olhos devem ser contados 
para os postulantes à Câmara 
Municipal. Vai ser puxado de 
verdade. A corrida em busca de 
qualquer voto é grande.

>>>Falando nisso, o presidente 
Jair Bolsonaro fará lives diariamente 
na reta final das eleições municipais 
para divulgar os candidatos que 
apoia. As transmissões serão feitas 
de hoje a sábado, às 19h. Já curiosa 
para saber se ele vai se manifestar 
sobre o pleito em Natal e quem será 
o candidato que apoia. Aqui há pelo 
menos três herdeiros clamando 
pelo apoio. 

>>>No entanto, nos bastidores 
da cena política potiguar já está 
em andamento um outro tipo de 
eleição. Agora é para ocupar espaços 
na nova gestão de Álvaro Dias, em 
caso de reeleição. Muito partido 
para atender e gente para acomodar 
e pouco espaço. Vamos ficar de olho 
nas cenas dos próximos capítulos.
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A governadora Fátima Bezerra com a 
equipe da Cehab, Pablo Thiago, Antônio 
Miguel e Romero de Souza

BOTANDO BONECO
Candidato a prefeito de Natal 

pelo PRTB, o Coronel Hélio Oliveira 
avisa que, nesta última semana 
antes do primeiro turno, o boneco 
“Pixuleco” fará parte das principais 
movimentações  da sua campanha. O 
boneco foi criado em referência aos 
esquemas de corrupção do governo 
passado e � cou conhecido como um 

símbolo nas manifestações de direita 
desde 2014.

ILUMINADA 
Mais de 2 mil lâmpadas de LED 

foram colocadas em 15 escolas 
públicas de Natal, Macaíba e Ceará-
Mirim. Elas substituíram outras 
dos modelos incandescentes, 
� uorescentes e halógenas gerando 

uma economia de até 40%. A 
substituição foi feita pela Cosern de 
janeiro a setembro, dentro do projeto 
de E� cientização de Edi� cações e 
pode bene� ciar outras instituições. 
Escolas públicas ou sem � ns lucrativos 
de caráter � lantrópico ou assistencial 
podem se inscrever para receber 
o benefício, por meio do e-mail 
e� ciencia@neoenergia.com.

Especialista em gestão de imagem e a melhor consultora 
de Estilo deste RN, Mari Avelino aposta na análise de 
coloração pessoal específica para Personal Hair

Já em clima de veraneio três gerações: Terezinha 
Medeiros, Acássia Regina e a sapeca Julinha, 
muito amor numa foto

Festejando o sucesso do Prático 
Gourmet Tirol, Luana Costa com o 
amado Júnior JJ e o amigo Éric Gurgel

SANDRO MENEZES

CEDIDA CEDIDA

REBECA CRUZ



15GERAL|  SEGUNDA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2020 

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
 Já está disponível na Globoplay 

a série “Santo Forte”, produção 
nacional da Moonshot Pictures... 
 .. Que acompanha a trajetória e 
a vida dupla de João da Cruz Forte 
(Vinícius de Oliveira) um taxista 
que tem o “corpo fechado”...  
... O elenco também conta com 
Laila Garin, Cassiano Carneiro 
e Guilherme Dellorto.  Nesta 

terça-feira, o programa “#Provoca”, 
do Marcelo Tas na TV Cultura, 
vai receber o cantor Fagner...  

... Durante a entrevista, o músico 
confi rma - pela primeira vez - que 

foi infectado pela Covid-19 na posse 
do ministro Luiz Fux, na presidência 

do STF.  Magno Navarro e Igor 
Rodrigues estreiam nesta segunda-
feira, às 18h30, no comando do “Tá 
Na Área” pelo SporTV.  A Netfl ix 
já confi rmou a série “Temporada de 
Verão” com Giovanna Lancelotti.    
Fausto Silva trabalhado dobrado nas 

gravações do “Domingão”...  ... 
Na sexta-feira, prepara o domingo e 
na segunda já adianta as edições de 

janeiro.

Record muda linha editorial do “Fala Brasil”

“Fala Brasil”, jornal de todas as manhãs na Record, 
está passando por uma nova fase de ajustes na sua 
linha editorial.

Em vez do noticiário variado, como vinha 
acontecendo, a pegada agora será um pouco diferente, 
com foco muito maior naquilo que de mais importante 
está acontecendo na política, economia e em outros 
diferentes setores.

A ideia, inclusive, é aproximá-lo do modelo 
do “Jornal da Record”, na forma e preocupação 

que a notícia é tratada e apresentada para o 
telespectador.

E também ir ao encontro da mensagem que o 
próprio jornalismo da Record, com direção de Antonio 
Guerreiro, passou em um recente institucional, da 
missão em se comunicar e o compromisso de ser 
compreendido.

A nova proposta do “Fala Brasil” é bem essa. 
Priorizar o que há de mais relevante no noticiário, mas 
de uma forma traduzida e bem conversada.

HISTÓRIA
Rita Lisauskas, Cláudia Barthel, 
Renata Maranhão, Cristina Lyra e 
Eduardo Campos também passaram 
pela apresentação do “Leitura 
Dinâmica”.
Desde 2012 até agora, Érica Reis 
(foto) está no seu comando.

CONTRATO
Ulisses Costa, narrador 

esportivo, rádio e TV, acaba de 
renovar com a Band.

Assinou por mais cinco anos.

 ANIVERSÁRIO
“Leitura Dinâmica”, jornal da 

Rede TV!, completa 21 anos no 
próximo dia 21.

Em 1999, com exibição aos 
domingos, tinha Milton Jung 
como apresentador e só em 2001 
passou a ser diário. Em 2008 houve 
a experiência de duas edições, 
com uma também pela manhã, 
mas só a do � nal de noite acabou 
prevalecendo.

DOCUMENTÁRIO
O jornalista, apresentador 

e agora diretor de produção da 
Band, Zeca Camargo, pela primeira 
vez vai narrar um documentário: 
“Existir e Resistir: O Desa� o da 
Depressão”.

Estreia em dezembro no 
canal Discovery e também estará 
disponível no site do canal e 
nas plataformas de VOD das 
operadoras de TV por assinatura.

COLEÇÃO
A Floresta, produtora responsável 

por conteúdos como “Top Chef Brasil” 
e “Lady Night”, colocou mais um 
formato na conta. Em 2021, na Net� ix, 
estreia o “Queer Eye Brasil”, reality de 
transformação de visual e estilo de 
vida. Participações de Guto Requena, 
arquiteto; Luca Scarpelli, publicitário; 
Rica Benozzati, stylist; Yohan Nicolas, 
beleza, e Fred Nicácio, bem-estar. 

QUASE CERTO
Paulinho Gogó (Maurício 

Manfrini), atração de muito tempo de 
“A Praça é Nossa” e que deixou o SBT 
em abril passado, está muito próximo 
de acertar com a Record, para integrar 
o elenco do novo programa do Geraldo 
Luís.

Estreia em janeiro, noites de 
quarta-feira.

ALÉM DELE
Para o mesmo programa do 

Geraldo Luís, agora em formato de 
temporada, foram também acertadas 
as participações de Robson Bailarino, 
Babi Muniz, Silvio Cover, Gaga de 
Ilhéus, o anão Marquinhos e esposa.

O título ainda não é revelado.

HORÓSCOPO

 Áries, hoje ocorrem algumas mudanças nas 
confi gurações planetárias e você vai se sentir mais 
impaciente e irritadx do que o normal! Tá amarrado, 
hein?! Muita calma, meus consagrados, as coisas já estão 
se ajeitando e conseguirá alcançar os seus objetivos.

Libra, tá desanimandx, meu cristalzinho? Olha, , trago 
verdades: existe uma luz no fi m do túnel! Mercúrio 
sai da retrogradação e abre a porteira para o diálogo, 
melhorando o comércio e as comunicações de maneira 
geral. 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Hoje Mercúrio sai da 
retrogradação e esse aspecto astrológico irá lhe permitir 
desfrutar de um pouco mais de tranquilidade, facilitando 
a comunicação e abrindo novas possibilidades de 
parcerias e acordos.

Escorpião, hoje vai rolar uma mudança de clima astral 
maravigold e você vai sentir a diferença logo de manhã, 
pois irá levantar com muita determinação na sua cabeça 
e se sentirá muito envolvidx na realização de um projeto 
ambicionado há algum tempo.

Hoje fi nalmente Mercúrio, seu regente, sai da 
retrogradação e após uma leve parada começará a 
caminhada direta ao redor do Sol. É pra glorifi car de 
pé, minha fi lha! Que alívio será poder implementar 
fi nalmente os seus projetos!

Sagita, hoje você vai se sentir beeeem melhor graças a 
duas mudanças nas confi gurações celestes que criam 
outro clima energético. Uma delas é a Lua, que começa 
um rolê no signo de Gêmeos. A outra é Mercúrio, que 
para de ser doido, encerra o movimento retrógrado.

Câncer, meu cristalzinho, trago novidades! E elas são pra 
glorifi car de pé, viu? A primeira é a mudança da Lua, que 
hoje começa um rolê em Gêmeos. A segunda é relativa a 
Mercúrio, que para de ser doido e volta à marcha direta.
Esse cenário é superfavorável.

Caprica, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é, 
minha fi lha, existe uma grande diferença energética entre o 
dia de ontem e o de hoje - e você o perceberá desde cedo!
A Lua inicia um trânsito no signo de Gêmeos e hoje 
Mercúrio para de pagar de louco.

Leão, se ontem você estava se sentindo a última bolacha 
do pacote - toda quebrada - hoje os astros avisam que 
você estará se sentindo bem melhor. Tudo indica que 
levantará com as ideias mais claras na cabeça, graças ao 
movimento direto do planeta Mercúrio.

É uma terça maravigold que você quer, Aquário? Então, 
toma! Hoje a energia irá mudar bastante e você sentirá 
logo de manhã cedo um estímulo mental muito grande.
A Lua ingressa no signo de Gêmeos e Mercúrio, que tá 
todo rolezeiro no signo de Libra.

Terçou, Virgem! E hoje o céu tá num fervo só! A Lua entra 
no signo de Gêmeos e Mercúrio sai da retrogradação! 
Por isso, você vai sentir como se alguém soltasse o freio 
de mão e seu carro começasse fi nalmente a andar livre e 
solto. Amém que fala?

Peixes, meu cristalzinho! Hoje o céu tá num fervo só! 
Uma das movimentações astrológicas que terão impacto 
no seu dia é a oposição do Sol ao planeta Urano - essa 
confi guração irá mudar o clima emocional dos dias 
anteriores, criando as condições necessárias.

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)
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Acesse: 
bit.ly/divulga40000

Baixe os materiais 
digitais da campanha

Faça posts, envie 
para os amigos 
pelo ZAP. 
Divulgue! 

AJUDE SÉRGIO PINHEIRO
EM SUAS REDES SOCIAIS

MULTIPLICADOR, PRECISAMOS DE VOCÊ!
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SÉRIE D

Com uma atuação de gala 
no Estádio Vianão no sábado 7, 
o América garantiu a classi� ca-
ção antecipada para a segunda 
fase do Campeonato Brasileiro 
da Série D ao golear o Afogados-
-PE, por 4 a 0, pela 11ª rodada.

A sétima vitória nos últimos 
oito jogos deixou o time ainda 
mais isolado na liderança do 
Grupo A3, com 24 pontos. Fal-
tando apenas três rodadas para 
o � m da fase classi� catória, a di-
ferença para o quinto colocado 
é de 12 pontos.

Já o Afogados perdeu a 
chance de entrar no G4 e co-
nheceu a quarta derrota segui-
da, além de chegar ao sexto jogo 
sem vitória. Com dez pontos, o 
time pernambucano aparece 
na sétima colocação.

Mesmo atuando fora de 
casa, o América-RN começou a 
partida em cima do Afogados e 
abriu o placar aos 21 minutos. 
Após cobrança de escanteio, 
Augusto dominou e soltou a 
bomba sem chances para Ever-
ton, que na sequência evitou o 
gol de Romarinho.

O Mecão continuou em 
cima e ampliou ainda antes do 
intervalo.

Augusto foi derrubado den-
tro da área por Arêz e o árbitro 
assinalou pênalti, convertido 
com Dione, que bateu forte. 
Everton acertou o lado, mas não 
conseguiu fazer a defesa.

RETORNO MORNO
A etapa final começou mor-

na, com o América valorizando 
a posse da bola e o Afogados não 
conseguindo criar. Até que, aos 
30 minutos, Romarinho cobrou 
falta para dentro da área, nin-
guém desviou e Everton viu a 
bola morrer no fundo das redes.

Abatido, o Afogados ainda 
viu o Mecão marcar o quarto 
gol nos acréscimos. Wallace 
Pernambucano recebeu cruza-
mento de Augusto, dominou no 
peito e bateu sem chances para 
o goleiro pernambucano.

PRÓXIMO JOGO
Na próxima rodada, o Amé-

rica enfrenta o Salgueiro no 
sábado, às 16 horas, no Cornélio 
de Barros, em Pernambuco.

AMÉRICA GOLEIA 
AFOGADOS POR 
4 A 0 E GARANTE 
CLASSIFICAÇÃO

SADFASDF | Pernambucanos entraram em campo um dia depois de acabarem com a greve, iniciada no dia anterior, devido aos salários atrasados. 
No sábado 7, a direção do clube se reuniu com o elenco e prometeu pagar 25% dos salários antes de cada partida. ABC chega aos 20 pontos

Em uma partida morna, sem for-
tes emoções, Central-PE e ABC 
� caram no 0 a 0 neste domingo 

8 em partida válida pela 11ª rodada 
da Série D do Campeonato Brasileiro.

O atacante Joelson, do Central, 
ainda chegou a fazer dois gols, mas 
os dois foram anulados pela arbitra-
gem. Já o ABC acertou a trave duas 
vezes. Mesmo assim, o placar não 
saiu do zero.

Com o resultado, o ABC caiu uma 
posição no Grupo A4, mas se mante-
ve na zona de classi� cação. O clube 
potiguar está em 2º lugar, com os 
mesmos 20 pontos do Itabaiana-SE, 
mas os sergipanos estão na ponta por 
causa do número de gols marcados. 
Neste domingo, o Itabaiana aplicou 7 
a 0 no Jacyobá-AL.

A partida no estádio Lacerdão, 
em Caruaru, teve uma véspera de 
incertezas sobre qual time carua-
ruense entraria em campo. A grave 
crise � nanceira no clube foi motivo 

de protestos e ameaças de não entrar 
em campo.

Os pernambucanos entraram em 
campo um dia depois de acabarem 
com a greve, iniciada no dia anterior, 

devido aos salários atrasados. No sá-
bado 7, a direção do clube se reuniu 
com o elenco e prometeu pagar 25% 
dos salários antes de cada partida, a 
partir da próxima marcada para sex-

ta-feira, diante do Potiguar, às 15h, 
novamente no Lacerdão, em Carua-
ru.

A primeira etapa começou com 
os donos da casa pressionando, mas 
sem efetividade. Os visitantes foram 
melhores, mas esbarraram na grande 
atuação do zagueiro Lucão. A única 
� nalização do Central aconteceu 
apenas aos 43 minutos.

A etapa � nal começou mais ani-
mada, porém nada de gols. O Central 
ainda balançou a rede duas vezes 
com o atacante Joelson, mas a arbi-
tragem pegou impedimento nos lan-
ces. O ABC acertou a trave também 
duas vezes e chegou mais perto da 
vitória. Mas, o 0 a 0 permaneceu no 
placar até o � m.

Na próxima rodada, o ABC joga 
contra o Vitória da Conquista, às 
15h30, no Frasqueirão, na quarta-fei-
ra 11.  Já o Central recebe o Potiguar 
de Mossoró, às 15h, no Lacerdão, na 
sexta-feira 13.

Partida aconteceu no estádio Lacerdão após jogadores do Central fecharem acordo com diretoria

ABC fica no 0 a 0 com Central-PE fora
de casa e cai uma posição na Série D

REPRODUÇÃO

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA FC

Wallace Pernambuco, autor de 1 gol


