
www.agorarn.com.br

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 957 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

“Trabalho está focado em salvar 
vidas”, diz secretário de Segurança
ANÁLISE. 8 | Em entrevista exclusiva ao Agora RN, coronel Araújo, secretário de Segurança Pública do RN, diz que meta para 2021 é manter o planejamento operacional, ampliar forças de segurança pública, fortalecer a 
integração com instituições federais e promover novos concursos e cursos de formação. Ele comemora que ações desenvolvidas pelo Governo do Estado em menos de dois anos já resultem em diminuição de crimes

João Campos (PSB) será o 
prefeito mais novo do País

“Foi uma vitória da 
política”, diz Paes

Corpo encontrado em 
Tibau pode ser de Andreza

Mais de 600 procuram 
Centros Covid em Natal

“Quero voto impresso já”, 
diz Bolsonaro ao votar

ELEIÇÕES 2020. 2 | Com 27 anos de 
idade, deputado João Campos, filho 
do ex-governador Eduardo Campos, 
derrotou Marília Arraes (PT) em Recife

ELEIÇÕES 2020. 2 | Prefeito eleito do 
Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) 
vai comandar a cidade pela 3ª vez 
após derrotar Crivella (Republicanos)

TRISTEZA. 7 | Jovem desapareceu no 
dia 21 quando voltava do trabalho. 
Ela tinha 16 anos. Família reconhece, 
mas exames são necessários

SAÚDE. 11 | De sábado para domingo, 
os três centros de enfrentamento à 
Covid-19 de Natal registraram 658 
atendimentos

RETROCESSO. 6 | Presidente disse, 
sem apresentar provas, que venceu a 
eleição em 2018 porque “tinha muito 
mais votos”
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Covas vence em São Paulo
ELEIÇÕES 2020. 3 | Em seu primeiro discurso após ser reeleito neste domingo 29, o prefeito de São Paulo, Bruno 

Covas (PSDB), fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro, defendeu a democracia e criticou o ódio na 
política, mas evitou defender claramente a construção de uma frente ampla de centro contra o governo
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PERNAMBUCO | Com 27 anos de idade, festejados na quinta-feira passada 26, deputado João Campos,
filho do ex-governador Eduardo Campos, será o prefeito mais novo de uma capital na história do País

O deputado federal João Campos 
(PSB) foi eleito prefeito de Reci-
fe neste domingo 29, vencendo 

uma acirrada disputa contra sua prima 
de segundo grau, a também deputada 
federal Marília Arraes (PT). Ele obteve 
56,27% dos votos válidos, ante 43,73% 
recebidos por ela. O índice de absten-
ção foi de 21,26%, e 9,17% dos votos 
foram nulos e 3,48% em branco.

Com 27 anos de idade, festejados 
na quinta-feira passada 26, João será o 
prefeito mais novo de uma capital na 
história do País.

“Não tem como vir aqui hoje 
celebrar essa vitória e também não 
fazer uma homenagem àquele que é 
referência na minha vida na política 
como pessoa e como cidadão, que é 
o meu pai, Eduardo Campos”, disse o 
vencedor.

“Fomos eleitos para governar para 
todos os recifenses. Independente do 
seu credo, da sua raça, sua cor, local on-
de mora, nós governaremos para todos 
os recifenses da nossa cidade.”

Apesar do grau de parentesco e da 
origem política comum – ambos são 
herdeiros políticos dos ex-governado-
res de Pernambuco Eduardo Campos e 
Miguel Arraes, os candidatos protago-
nizam uma sequência de desentendi-
mentos desde o primeiro turno. Além 
da briga pelo poder local, na campanha 
estava em jogo uma medição de forças 

entre duas legendas do campo da es-
querda que preparam terreno para 
2022: a aliança PSB-PDT e o PT – que 
contou com o apoio do PSOL na dispu-
ta pela capital pernambucana.

No segundo turno, Campos adotou 
um forte discurso antipetista. Ape-
sar do discurso atual, Campos tinha, 
em 2018, apoiado Fernando Haddad 
ainda no primeiro turno da disputa 
presidencial e chegou a participar de 
agendas com o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva antes de sua prisão. A 
estratégia visava capitalizar os eleito-
res antipetistas que ficaram órfãos no 

primeiro turno, já que 200 mil eleitores 
votaram em candidatos do campo da 
direita.

Já Arraes tinha adotado um discur-
so segundo o qual seu primo, se che-
gasse à Prefeitura de Recife, seria uma 
espécie de fantoche da mãe, Renata 
Campos – viúva de Eduardo Campos 
e aliada do atual prefeito, Geraldo Julio 
(PSB), e do hoje governador do Paulo 
Câmara (PSB). Marília chegou, mês 
passado, a chamar o primo de “frouxo” 
e sugeriu que ele estava se escondendo 
atrás de sua vice, Isabella de Roldão 
(PDT), para criticar propostas petistas.

João Campos discursa após ser eleito prefeito do Recife, ao lado da namorada, Tabata Amaral

Com 56% dos votos, João Campos 
vence Marília Arraes em Recife (PE)

Prefeito eleito do Rio de Janeiro,  
Eduardo Paes (DEM) afirmou 
neste domingo, em seu primeiro 

discurso, após as urnas confirmarem seu 
retorno ao comando do município, que a 
vitória representa o fim de um “radicalis-
mo” contra a política e os políticos. Paes 
discursou pela primeira vez após o resul-
tado no Hotel Nacional, em São Conrado, 
Zona Sul da cidade, ao lado do presiden-
te da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, seu colega de partido.

Com 100% das urnas apuradas, o 
ex-prefeito recebeu 64,07% dos votos 
válidos para voltar ao cargo, contra 
35,93% do prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos), que buscava a reelei-
ção. A partir de janeiro do ano que vem, 
Paes estará em seu terceiro mandato à 

frente do Rio. Ele já comandou a cida-
de por oito anos, em dois mandatos 
consecutivos: entre 2009 e 2012 e entre 
2013 e 2016, antes de ser sucedido por 
Marcelo Crivella.

“Foi uma vitória da política. Pas-
samos os últimos anos radicalizando 
a política brasileira. O resultado des-
ses quadros de extremos, de muito 
ódio, de muita divisão, não fez bem 
a nenhum de nós cariocas e brasilei-
ros”, afirmou Paes, cumprimentando 
prefeitos eleitos em outras cidades 
neste segundo turno.

“Celebro, comemoro e cumpri-
mento prefeitos eleitos hoje. Há uma 
demonstração de confiança naqueles 
que se expõem e estão sob os holofo-
tes da vida pública. Precisamos falar, 
dialogar com as pessoas. Não pode-
mos ficar com esse sentimento ruim. 
E o Rio quer ser vanguarda nisso: 
vamos conversar com todo mundo”, 
destacou Eduardo Paes.

Prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM)

“Foi uma vitória da política”,
diz Paes em 1º discurso no Rio

PREFEITO ELEITO

REPRODUÇÃO

ALDO CARNEIRO / PERNAMBUCO PRESS Sebastião Melo (MDB), de 62 
anos, foi escolhido pelos porto-
-alegrenses para governar a ca-

pital gaúcha na próxima gestão.
Ele obteve 54,63% dos votos 

válidos, contra 45,37% de Manuela 
d’Ávila (PCdoB), que tentava ser a 
primeira mulher eleita como prefeita 
em Porto Alegre.

Melo foi recepcionado pela mili-
tância no Ritter Hotel, no centro de 
Porto Alegre, onde concedeu entre-
vista à imprensa. Ele estava acom-
panhado pelo vice-prefeito eleito, 
Ricardo Gomes (DEM).

“Quando cheguei em frente à 
rodoviária [em frente ao hotel onde 
realizou coletiva] me lembrei que 
em 1978 desci aqui do ônibus, tinha 
saído de Goiás e vim vencer na vida 
nesta cidade”, disse Melo.

“Obrigado, Porto Alegre, vou 
devolver a ti em dobro as oportuni-
dades que você me deu, sendo um 
prefeito realizador”, afirmou.

O prefeito eleito disse que sua 
campanha foi do “tostão contra o mi-
lhão” e que faltou dinheiro para ban-
deiras. Ele agradeceu ao ministro da 
Cidadania do governo Jair Bolsonaro, 
Onyx Lorenzoni (DEM), que é do Rio 
Grande do Sul.

A candidata derrota, Manuela, 
agradeceu em uma rede social o 
apoio de seus eleitores e desejou sor-
te ao prefeito eleito.

“Enfrentamos muita baixaria e 
notícias falsas. Mas a democracia é 
soberana. Desejo sorte ao Sebastião 
Melo e seguiremos na luta, ao lado de 
quem quer uma cidade mais justa”, 
escreveu.

Prefeito eleito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo derrotou Manuela D’Ávila (PCdoB)

Sebastião Melo (MDB)
derrota Manuela d’Ávila

PORTO ALEGRE

REPRODUÇÃO

OUTROS RESULTADOS - CAPITAIS

FORTALEZA (CE)
Sarto (PDT): 51,69%
Capitão Wagner (Pros): 48,31%

MANAUS (AM)
David Almeida (Avante): 51,27%
Amazonino Mendes (Podemos): 
48,73%

BELEM (PA)
Edmilson Rodrigues (PSOL): 51,76%
Delegado Federal Eguchi (Patriota): 
48,24%

GOIÂNIA (GO)
Maguito Vilela (MDB): 52,60%
Vanderlan Cardoso (PSD): 47,40%

SÃO LUÍS (MA)
Eduardo Braide (Podemos): 55,53%
Duarte (Republicanos): 44,47%

MACEIÓ (AL)
JHC (PSB): 58,64%
Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB): 
41,36%

TERESINA (PI)
Dr. Pessoa (MDB): 62,31%
Kleber Montezuma (PSDB): 37,69%

JOÃO PESSOA (PB)
Cícero Lucena (Progressistas): 
53,16%
Nilvan Ferreira (MDB): 46,84%

ARACAJU (SE)
Edvaldo (PDT): 57,86%
Delegada Danielle (Cidadania): 
42,14%

CUIABÁ (MT)
Emanuel Pinheiro (MDB): 51,15%
Abilio (Podemos): 48,85%

PORTO VELHO (RO)
Hildon Chaves (PSDB): 54,45%
Cristiane Lopes (Progressistas): 
45,55%

RIO BRANCO (AC)
Tião Bocalom (Progressistas): 
62,93%
Socorro Neri (PSB): 37,07%

VITÓRIA (ES)
Delegado Pazolini (Republicanos): 
58,5%
João Coser (PT): 41,50%
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PT FORA DAS CAPITAIS
Com as derrotas de seus 

candidatos no segundo turno em 
Vitória (João Coser) e no Recife 
(Marília Arraes), pela primeira vez 
na história o PT não conquistou 
nenhuma capital no País. O resultado 
foi pior do que em 2016 quando a 
sigla, desgastada com a Operação 
Lava Jato, havia conquistado apenas 
a prefeitura de Rio Branco. Desde 
1985, o PT conquistou pelo menos 
uma capital em todas as eleições 
municipais até então.

QUATRO CIDADES
Por outro lado, se em 2016 o PT 

só havia vencido em Rio Branco entre 
as 96 maiores cidades do País, este 
ano obteve quatro vitórias, mas todas 
em cidades do interior. As vitórias 
ocorreram e Diadema (SP), Contagem 
(MG), Juiz de Fora (MG) e Mauá (SP).

SOPRO DE ESPERANÇA
As poucas vitórias petistas foram 

celebradas pela deputada federal 
Natália Bonavides (PT-RN) no 
Twitter. “Parabéns, companheiras e 

ALEXVIANA
companheiros eleitos! Suas vitórias 
representam um sopro de esperança 
nessa conjuntura duríssima. À luta!”, 
escreveu a parlamentar potiguar.

ÚNICO PREFEITO
O partido Novo elegeu neste 

domingo o primeiro prefeito do País. Na 
maior cidade de Santa Catarina, Joinville, 
o empresário Adriano Silva conquistou a 
eleição em um segundo turno com mais 
de 28 mil votos de diferença para o seu 
adversário, Darci de Matos, do PSD.

REPRESENTAÇÃO FEMININA
Pela terceira eleição municipal 

seguida, apenas uma mulher venceu a 
disputa para prefeita entre as capitais 
brasileiras. Neste ano, somente 

Cinthia Ribeiro (PSDB), de Palmas 
(TO), foi escolhida entre as capitais. 
Ela assumiu o cargo em 2018 após a 
renúncia de Carlos Amastha (PSB) e 
foi reeleita neste ano.

MARGEM DE ERRO
O ministro das Comunicações, o 

potiguar Fábio Faria, usou o Twitter 
neste domingo 29 para ironizar a 
diferença entre o que apontavam 
pesquisas de intenções de voto e 
o resultado das urnas. “Vamos ter 
que mudar a margem de erro das 
pesquisas para 12 pontos para mais e 
12 para menos”, escreveu o ministro.

ERROU FEIO
Só para citar um exemplo, na 

véspera da eleição, o Ibope mostrava 
Manuela D’Ávila (PCdoB), à frente 
de Sebastião Melo (MDB) em Porto 
Alegre. Ao fim da apuração, o 
emedebista venceu com mais de 9 
pontos percentuais de vantagem.

INVESTIGAÇÃO
Por falar nisso, o deputado federal 

General Girão (PSL-RN) disse ontem 
que vai pedir uma investigação dos 
institutos de pesquisa que apontaram 
na véspera resultado muito diferente 
do apresentado nas urnas. “Na 
verdade, no período pós-eleições, 
os maiores derrotados são o PT e os 
famosos institutos de pesquisa. Vou 
pedir Investigação sobre esse tipo de 
desserviço que tem sido feito a ‘preço 

de ouro’ a cada eleição. Erraram feio 
demais, e, coincidentemente, sempre 
a favor da esquerda”, escreveu.

ABSTENÇÃO ALTA
O presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), 
desembargador Cláudio Brandão 
de Oliveira, avaliou que as eleições 
tiveram saldo positivo, apesar do 
elevado número de abstenção 
neste segundo turno: 1.720.154 
(35,45% dos eleitores). “Essa é uma 
eleição possível, todos devem estar 
orgulhosos do trabalho que foi feito. 
Melhor ter abstenção alta do que não 
ter eleições. É o que poderia ser feito”, 
afirmou.

DESEMBARGADOR COM COVID
O presidente do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN), desembargador João 
Rebouças, testou positivo para a 
Covid-19. De acordo com a assessoria 
do tribunal, ele tem apenas sintomas 
leves. O magistrado segue isolado, 
em casa e sendo acompanhado por 
médicos.

ELEIÇÕES 2020 | Após derrotar Guilherme Boulos (PSOL), prefeito reeleito de São Paulo fez pronunciamento 
com críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro e defendeu a democracia, a ciência e a moderação

Em seu primeiro discurso após 
ser reeleito neste domingo 29, 
o prefeito de São Paulo, Bruno 

Covas (PSDB), fez críticas indiretas ao 
presidente Jair Bolsonaro, defendeu a 
democracia e criticou o ódio na polí-
tica, mas evitou defender claramente 
a construção de uma frente ampla de 
centro contra o governo federal, como 
pregam aliados como o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e 
a ex-prefeita Marta Suplicy.

“Restam poucos dias para o nega-
cionismo e o obscurantismo. São Pau-
lo disse sim a ciência e a moderação”, 
disse o tucano, que estava ao lado do 
governador João Doria.

Em sua fala, Covas também se dis-
se um “filho da democracia” e afirmou 
que “é possível fazer política sem ódio”. 
Mas quando questionado se pretende 
fazer oposição a Bolsonaro, descon-
versou. “Nunca construí nada contra 
ninguém. Sou a favor do Brasil”.

Ainda segundo Covas, em 2018 
alguns analistas previam o “fim do PS-
DB”.  “É muito cedo para prever 2022, 
mas se o grande derrotado de 2018 foi o 
centro, o grande derrotado de 2020 foi 
o radicalismo”.

O prefeito reeleito fez questão de 
sua fala de fazer uma homenagem 
ao vice eleito, Ricardo Nunes (MDB). 
“Quero fazer uma homenagem e um 
agradecimento especial ao meu vice 
Ricardo Nunes. Que sofreu muito nes-
sa campanha. A partir de 1° de janeiro 
vamos mostrar qual a nossa visão de 
mundo”. Quando questionado qual se-
rá o papel de Nunes no governo, Covas 
que o vice vai fazer “clínica geral e cui-
dar de tudo um pouco”.

Com 100% das urnas apuradas, Covas 
recebeu 59,38% dos votos válidos. Guilher-
me Boulos (PSOL) ficou com 40,62%.

Governador de São Paulo, João Doria, e prefeito reeleito da capital, Bruno Covas, comemoram

Covas: “Restam poucos dias para
o negacionismo e o obscurantismo”

‘Hoje é o começo 
da caminhada’, diz 
Guilherme Boulos

Em pronunciamento feito pe-
las redes sociais pouco depois de 
reconhecer a derrota na eleição 
para a Prefeitura de São Paulo, o 
candidato do PSOL, Guilherme 
Boulos, apontou para o futuro, deu 
a entender que voltará a disputar 
eleições, e disse que sua campa-
nha, que uniu todos os partidos de 
esquerda no segundo turno, é um 
exemplo para o Brasil.

“Hoje não é o fim de uma cami-
nhada, é o começo”, disse Boulos. 

“Apesar de a gente não ter ganho 
esta eleição, saímos vitoriosos. É o 
início de um ciclo que se anuncia”, 
completou o líder do MTST.

O candidato fez questão de 
agradecer nominalmente os adver-
sários que o apoiaram no segundo 
turno, os partidos que aderiram à 
sua candidatura (PT, PDT, PSB, PC 
do B e Rede, além de PSOL, PCB e 
UP que estavam com ele desde o 
começo) e as lideranças nacionais 
Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Go-
mes, Marina Silva e Flávio Dino.

“Vou trabalhar para que o que 
a gente construiu aqui em São Pau-
lo sirva de exemplo e inspiração. 
O que a gente viveu em São Paulo 
nestes meses é forte e potente”, 
disse Boulos.

Aos 38 anos de idade, o can-
didato deu sinais de que voltará a 
disputar eleições. “A vitória vai vir 
(…) este dia ainda não foi hoje mas 
vai chegar”, afirmou.

Após um primeiro turno mar-
cado por atrasos e ataques 
hacker, o presidente do Tribu-

nal Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, celebrou neste 
domingo 29 a conclusão do segundo 
turno de votações para eleições mu-
nicipais sem grandes imprevistos. 
Grande parte das capitais teve a apu-
ração concluída antes das 20h.

“Temos bons resultados para 
celebrar”, disse Barroso em entre-
vista na sede do tribunal. Ele citou 
uma passagem de Shakespeare pa-
ra dizer que “vai tudo bem quando 
acaba bem”.

O ministro destacou que o TSE 
conseguiu “neutralizar” as tentativas 
de cancelamento das eleições por 
causa da Covid-19, o que, segundo 
o ministro, teria impactos negativos 
para a democracia. A disputa, ini-

cialmente marcada para outubro, foi 
adiada pelo Congresso na esperança 
de que a situação da pandemia já es-
tivesse mais controlada.

Na entrevista pós-eleições, Bar-
roso também celebrou o fato de a co-
missão médica formada para definir 
os rumos das eleições ter acertado 
em sua previsão de adiamento para 
15 de novembro (1º turno) e 29 de 
novembro (2º turno).

“Conseguimos realizar as elei-
ções em um momento em que a in-
cidência da doença estava em menos 
da metade do pico”, afirmou.

Segundo o último balanço do 
TSE, houve problemas em 713 urnas 
eletrônicas no País durante a vota-
ção, que precisaram ser substituídas. 
Em apenas uma seção eleitoral, em 
São Paulo, os eleitores precisaram 
votar de forma manual.

Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em coletiva

“Vai tudo bem quando
acaba bem”, diz Barroso

ANÁLISE DO 2º TURNO

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO
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ROVENA ROSA / AGÊNCIA BRASIL

A cidade de São Paulo registrou 
na eleição municipal deste ano 
o maior índice de abstenção 

num segundo turno desde a redemo-
cratização. Mais de 2,7 milhões de 
eleitores (30,8%) não foram às urnas 
neste domingo. O número supera a 
votação de Guilherme Boulos (PSOL), 
que recebeu pouco mais de 2,1 mi-
lhões de votos. Reeleito, Bruno Covas 
(PSDB) recebeu mais de 3,1 milhões 
de votos. Votos nulos e brancos soma-
ram mais de 879 mil.

O índice quebra mais um recorde 
de não comparecimento às urnas na 
capital. Em 2012, na última disputa 
municipal em que houve segundo 
turno, a abstenção registrada foi de 
19,99%. Os adversários eram Fernando 
Haddad (PT), que foi eleito, e José Ser-
ra (PSDB). Em 2008, quando Gilberto 
Kassab (PSD) derrotou Marta Suplicy 
(então no PT) e em 2004, quando a pe-
tista foi derrotada por José Serra (PS-
DB), os índice foram próximos: 17,54% 
e 17,55%, respectivamente.

Em 2000, na vitória de Marta 
sobre Paulo Maluf (então no PPB), a 
abstenção foi de 15,16%, um número 
menor que o registrado quatro anos 
antes, quando Celso Pitta (candidato 
do PPB) derrotou Luiza Erundina (en-
tão no PT), numa disputa com 18,11% 
de não comparecimento. Na primeira 
disputa municipal com dois turnos 
depois da Constituinte, foram 12% de 
abstenções na disputa em que Paulo 
Maluf (então no PDS) derrotou o pe-
tista Eduardo Suplicy.

São Paulo está entre as dezessete 
capitais que superaram a média naci-
noal de 23,14% de abstenção registra-
da no primeiro turno.  29,29% dos elei-
tores da capital não foram às urnas.

Para o cientista político Rodrigo 
Prando, da Universidade Mackenzie, 
a pandemia do coronavírus é o fator 
que mais ajuda a explicar o índice, 
mas não é único. O aumento da abs-
tenção ao longo dos anos indica a 
tendência de crise na democracia 
representativa. “A gente imaginava 

que teríamos uma abstenção muito 
grande pela pandemia. Ainda assim, 
é surpreendente. Mas é algo que não 
é de agora. É uma crise na democra-
cia representativa, algo que paira no 
mundo todo.”

Ele defende que para reverter o 
quadro é preciso aproximar a classe 

política da sociedade fora do perío-
do eleitoral. “Há desconexão entre o 
mandato do político eleito e a dimen-
são da vida social. A classe política 
precisa se aproximar da sociedade e 
o cidadão precisa estar vivenciando 
a política. A eleição é só parte do pro-
cesso político.”

SP tem maior abstenção desde 1988; 
no Rio, índice supera votos do eleito
ELEIÇÕES 2020  | Para o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Mackenzie, a pandemia do coronavírus é o fator que mais ajuda a explicar o índice, mas não é único. Para ele, 
aumento da abstenção ao longo dos anos indica a tendência de crise na democracia representativa. Para reverter quadro, é preciso, segundo ele, aproximar classe política da sociedade

Eleitores votam no 2º turno das eleições para prefeito em escola municipal de São Paulo (SP)

Rio, Goiânia
e Porto Alegre

No Rio, o número de absten-
ções foi maior até que a quantida-
de de votos recebida pelo vencedor 
Eduardo Paes (DEM). Mais de 1,7 
milhão de eleitores não foram às 
urnas. Paes recebeu 1,6 milhão de 
votos. Derrotado, Marcelo Crivella 
(Republicanos) teve 913 mil votos.

O mesmo aconteceu em Goi-
ânia, onde o eleito Maguito Vilela 
(MDB) teve 277 mil votos, cerca de 
27 mil a mais que o adversário Van-
derlan Cardoso (PSD), números bem 
abaixo dos quase 357 mil registros de 
abstenção na capital do Estado.

Em Porto Alegre, as 354 mil 
abstenções superaram a votação 
de Manuela D´Ávila (PCdoB), que 
recebeu mais de 307 mil votos. Elei-
to, Sebastião Melo (MDB), recebeu 
370 mil votos.
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O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), cobrou neste do-

mingo 29 que, encerrada a eleição 
municipal, o governo Jair Bolsonaro 
apresente suas propostas para orga-
nizar as contas públicas, ou o País 
corre o risco de viver em 2021 uma 
recessão aos moldes da de 2015 e 
2016. Ele criticou também a anteci-
pação da discussão sobre a reeleição 
para a Câmara dos Deputados e Se-
nado Federal.

 “Não sou candidato à reeleição 
(Câmara). O que o Brasil deveria 
estar vendo neste momento não 
é eleição nem na Câmara nem no 
Senado, era a agenda do Congresso 
Nacional.  Esperamos que, a partir 
de hoje à noite, com as urnas fecha-
das, o governo apresente quais são 
as suas propostas para organizar as 
contas públicas brasileiras”, disse 
Maia, após votar em uma escola da 
Barra da Tijuca.

Maia afirmou ainda que o País 
precisa acelerar reformas e projetos. 
“A gente está esperando isso desde 
antes do primeiro turno. Infelizmen-
te, o governo foi deixar isso para de-
pois do segundo turno. Nosso tempo 
é curto, e há problemas graves a 
serem enfrentados e resolvidos”, 
destacou.

Segundo o presidente da Câma-
ra, não apenas o crescimento do en-
dividamento preocupa, mas o déficit 
público e a necessidade de aprova-
ção do Orçamento dentro do teto de 
gastos. “Então, eu acho que, antes da 
eleição para Câmara e Senado, tem 
um número importante de projetos 
e emendas constitucionais, projetos 
que precisam ser aprovados e isso 
devia ser prioridade para todos”.

A antecipação dessa discussão, 
disse, tem gerado mais conflitos do 
que soluções. “Não entendi por que 
o governo decidiu antecipar esse 
processo político, e cada vez que o 
governo antecipa o processo político 
atrapalha a própria pauta do gover-
no dentro do Congresso Nacional”, 
avaliou Rodrigo Maia.

SEM REELEIÇÃO
Maia não quis comentar se 

concorrerá à reeleição para a presi-
dência da Câmara se o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) julgar favorável 
essa possibilidade. “A Constituição 
não permite que eu seja candidato... 
O julgamento do Supremo não sou 
eu que decido, eu não trabalho por 
hipóteses”, afirmou.

Perguntado se poderia concorrer 
em 2022 à Presidência da República, 
Maia desconversou. “Estou mais 

preocupado para organizar as con-
tas públicas para o Brasil sobreviver 
em 2021”, disse.

“Se nós não organizarmos as 
contas públicas e aprovarmos proje-
tos dando maior segurança jurídica 
para o investimento, 2021 vai ser um 
ano muito ruim para a sociedade, 
com pressão nos juros, no câmbio 
e volta da recessão”, afirmou Maia, 
informando que as votações deste 
ano terão de se estender até janeiro 
do ano que vem.

“AGRESSIVIDADE” NA CAMPANHA

Após votar no Rio de Janeiro, 
Maia, que é do DEM, partido do pre-
feito eleito Eduardo Paes, disse ter 
ficado surpreso com a “agressivida-
de” do prefeito Marcelo Crivella (Re-
publicanos), que tentava a reeleição.

“Não posso deixar de falar da mi-
nha surpresa com a atitude do pre-
feito Crivella, que parecia um pastor, 
e pareceu mais no final um diabo, 
com tanta agressividade, com tantas 
mentiras, fake news. É uma pena 
ver um pastor de uma igreja tomar 
seu corpo de tanto ódio”, disse Maia. 
“Espero que ele (Crivella) volte para 

dentro da igreja, volte a orar e fale 
com Deus, e volte a ser o pastor que 
sempre foi”, destacou Maia, antes do 
encerramento da votação.

VOTO IMPRESSO
Maia rebateu, ainda, a campa-

nha que a família Bolsonaro iniciou 
neste domingo a favor do voto im-
presso, dizendo que, apesar de ser a 
favor de uma amostragem impressa 
dos votos, não acha agora o mo-
mento adequado para se discutir o 
assunto. 

Neste domingo, Eduardo Bolso-
naro, deputado federal e filho do pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, 
voltou a criticar as urnas eletrônicas 
sem voto impresso, assunto repetido 
pelo seu pai após votação no Rio de 
Janeiro.

“Não pode misturar o voto im-
presso com o ocorrido no primeiro 
turno (atraso na contagem). Essa 
mistura acaba gerando uma inse-
gurança num sistema que é muito 
seguro”, disse Maia.

“Eu sempre fui defensor de uma 
amostragem do voto impresso, mas 
tratar desse assunto agora é colo-
car em xeque um sistema que vem 
dando certo, que é muito seguro. 
Não deveria estar na pauta agora”, 
finalizou.

Maia cobra propostas do governo 
para organizar as contas públicas
CONGRESSO | Após votar no Rio, presidente da Câmara disse ainda que não é hora de discutir sucessão no Congresso. “O que o Brasil deveria estar vendo neste momento não é eleição 
nem na Câmara nem no Senado, era a agenda do Congresso Nacional”, afirmou. Ele comentou, ainda, sobre proposta do presidente Bolsonaro para voto impresso e campanha no Rio

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, analisou cenário eleitoral ao votar no Rio

A Prefeitura de Parnamirim, na 
Grande Natal, lançou neste 
fim de semana um processo 

seletivo simplificado para contratar 40 
médicos que vão atuar em unidades 
básicas de saúde.

Segundo a prefeitura, o processo se 
dá “para o fortalecimento da atenção 
primária, em virtude da necessida-
de de profissionais para as Unidades 
Básicas de Saúde, visto que, mesmo 
convocando todos os médicos clínicos 
aprovados no concurso público de 
2019, as vagas ainda não foram todas 
preenchidas”.  

O processo de seleção será online, 
exceto a apresentação dos documen-
tos originais e assinatura do contrato, 
em caso de aprovação e eventual con-
vocação. A seleção busca profissionais 
com certificado de formação no curso 
de medicina e registro no conselho 
profissional. A carga horária é de 40h e 
a remuneração será de R$ 13.800,00, já 
incluído o adicional de insalubridade.

As inscrições serão feitas exclusiva-
mente via internet, até as 23h59 desta 

segunda-feira.
O candidato poderá se inscrever 

em um link disponibilizado no sited 
a prefeitura. O ambiente virtual dará 
acesso à página de envio da documen-
tação comprobatória, que deve estar 
nítida e legível, e também do currículo 
profissional atualizado.

Inscrições podem ser feitas até esta segunda

Prefeitura de Parnamirim
faz seleção para 40 médicos

PROCESSO SELETIVO

REPRODUÇÃO
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CLÁUDIO
HUMBERTO

ACABA QUANDO PROVAR
Na avaliação de advogados 

que atuam em tribunais 
superiores, a nova prorrogação do 
inquérito sobre a “interferência” 
de Bolsonaro na PF revela a 
dificuldade de comprovar que 
isso, de fato, tenha ocorrido.

CABO DE GUERRA
Economistas e empresários 

discordam em relação à 
desoneração da folha de 
pagamentos. O mercado estima 
mais R$10 bilhões no caixa do 
governo em 2021 com o fim da 
renúncia e empresários garantem 
que haverá mais contratações 
ou ao menos a manutenção do 
emprego atual.

PP DE BEM
O Progressistas foi o partido 

que mais cresceu na eleição de 
vereadores entre 2016 e 2020. Se 
tornou o segundo partido com 
mais legisladores municipais 
eleitos, com 6.179; 1,4 mil a mais 
que há quatro anos.

PRIMEIRO PREFEITO
O partido Novo, que não 

elegeu prefeitos no primeiro turno, 

tem tudo para festejar a vitória de 
Adriano Silva em Joinville (SC) no 
domingo (29). Ele chegou em 2º, 
no dia 15, mas ganhou favoritismo 
no segundo turno.  

BOLSONARO ENGARRAFADO
Começou a pré-venda 

do vinho tinto Bolsonaro “Il 
Mito”. Produzido no Chile, está 
disponível nas opções cabernet 
sauvignion e carménère. Tem 
também espumante. O preço 
é razoável, a partir de R$139 a 
garrafa.

TODOS PRECISAM COMER
O agronegócio brasileiro 

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

PREFEITURAS EM JOGO
O PT é o partido que mais 

disputa eleições de segundo turno: 
entre as 57 cidades, os petistas 
estão presentes em 15, mas só 
duas capitais. MDB e PSDB têm 
candidatos em 14 cidades cada e o 
PSD, em 10. 

O PT foi oficialmente substituído este ano pelo PDT e pelo PSB como 
os principais representantes da esquerda brasileira, mas os três partidos 
saíram reduzidos das eleições municipais de 2020. Todos elegeram menos 
prefeitos e vereadores entre a eleição de 2016 e 2020, cenário oposto dos 
partidos de centro e dos representantes da “velha política”. Não há mais 
partidos de esquerda entre os cinco maiores do País.

NAS CÂMARAS
Em 2020, o PDT elegeu 

3.345 vereadores, o PSB, 2.948, 
e o PT 2.584; respectivamente 
11%, 18% e 7,5% a menos que na 
eleição de 2016.

NAS PREFEITURAS
O PT perdeu mais de 

30% das prefeituras que 

conquistou em 2016. O 
PDT perdeu 8% e o PSB, 
impressionantes 40%.

TOP 5
MDB, PP, PSD, PSDB e DEM 

ocupam as cinco primeiras 
posições entre os partidos 
que mais elegeram prefeitos e 
vereadores este ano.

A rejeição aos políticos tradicionais, observada em 2018, quase sumiu este 
ano. Partidos do “centro” político foram os que mais cresceram tanto na 
eleição de prefeitos quanto de vereadores, e os novatos e “outsiders” 

que ganharam muito espaço há apenas dois anos, viraram exceção. Neste 
domingo, quando serão realizadas eleições em segundo turno, a tendência 
geral é de vitória de políticos tradicionais, ainda que enrolados em denúncias 
de corrupção, como Eduardo Paes (MDB), no Rio. O MDB de Sarney, PP de 
Maluf, PSD de Kassab e PSDB de Fernando Henrique elegeram mais de 2550 
dos cerca de 5,5 mil prefeitos. O DEM, que já foi o PFL de Antônio Carlos 
Magalhães, o partido na ponta direita do espectro político, foi o que mais 
cresceu em 2020. O ex-PFL, que já foi o maior partido do Brasil, conquistou 
450 prefeituras em 2020, após eleger apenas 265 prefeitos em 2016. Na 
esquerda, o PT definhou, perdendo 30% de suas prefeituras. O Psol se limita a 
Boulos, em São Paulo. Na maior parte do País é irrelevante.

ANÁLISE | De acordo com o presidente da Riachuelo, “a impressão errada – a de que a direita teria perdido 
espaço” aconteceu por “eventual falha de articulação política” de candidatos apoiados por Jair Bolsonaro

O empresário Flávio Rocha, pre-
sidente do Grupo Riachuelo, 
avalia que a direita saiu vence-

dora das eleições municipais de 2020. 
Em artigo publicado no jornal Tribuna 
do Norte, Flávio disse que a época em 
que a esquerda era hegemônica no 
País representou “ um tempo em que a 
ideologia se sobrepôs aos reais valores 
brasileiros”.

“Os estragos que a esquerda pro-
vocou na sociedade brasileira ainda 
são muito recentes para terem sido 
esquecidos pelo eleitor. Do ponto de 
vista econômico, foi um período de 
gigantismo do Estado, cuja função 
precípua era a distribuição de cargos 
a apaniguados, para aparelhamento 
da máquina pública. Do ponto de vista 
dos costumes, foi um tempo em que a 
ideologia se sobrepôs aos reais valores 
do brasileiro. Tudo isso para não falar 
da corrupção sistêmica. Enfim, um de-
sastre que foi varrido da cena política 
em 2018”, explica.

Para Flávio Rocha, “o discurso sim-
plista da esquerda foi compreendido 
como algo que, mais do que utópico, 
é danoso para o crescimento do País, 
o que prejudica a todos – empreende-
dores, trabalhadores, profissionais li-
berais, comerciantes, agricultores etc”.

De acordo com o presidente da 
Riachuelo, “a impressão errada – a 
de que a direita teria perdido espaço 
– deveu-se ao desempenho de vários 
candidatos apoiados pelo presidente 
Jair Bolsonaro”.

“O que ocorreu nesse caso foi uma 
eventual falha de articulação política, 
somada a apostas baseadas em simpa-
tias pessoais e que careciam de estraté-
gia partidária. Mas se trata de um revés 
que, além de poder ser revertido mais 
adiante, não pode ser confundido com 
o quadro geral”, disse.

Segundo Flávio, “a direita conquistou 

mais de 700 prefeituras Brasil afora, em 
relação às que detinha anteriormente”. 
“A conta inclui todos os partidos que, 
apesar de algumas divergências, podem 
ser considerados de direita ou centro-di-
reita, como o DEM, o PSL, o Republica-
nos (antigo PRB) e outros”, avalia. 

Ainda de acordo com o empresá-
rio, “o centro, representado pelo PSDB, 
MDB e Cidadania, entre outros, perdeu 
mais de 500 prefeituras”.

“E a esquerda – PT, PSOL, PSTU, 
PCdoB etc – amargou encolhimento 
de mais de trezentas cadeiras nos exe-
cutivos municipais”, finalizou.

Empresário Flávio Rocha, do Grupo Riachuelo, avaliou resultado das eleições em artigo

Flávio Rocha: Direita venceu eleições 
com partidos como DEM, PSL e ‘PRB’

O presidente Jair Bolsonaro vol-
tou a criticar duramente as ur-
nas eletrônicas, defendeu o voto 

impresso e, sem citar nomes, ironizou 
a ideia do presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Bar-
roso, de liberar o voto por smartphones 
no futuro.

As declarações foram dadas em 
meio a quase 30 minutos de entrevista 
dada a jornalistas após votar na Escola 
Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Mi-
litar, zona oeste do Rio. O tom das falas 
variou: às vezes, parecia falar como 
presidente de fato, mas outras vezes 
adotava tom de candidatura.

“Eu, como presidente da Repúbli-
ca, quero voto impresso já”, afirmou 
Bolsonaro, para quem essa é uma 
decisão do Executivo em acordo com 
o Legislativo. “Eu ganhei em 2018 só 
porque tinha muito mais votos”, com-
pletou, sem apresentar provas. “E digo 
mais: a apuração tem de ser pública, 
e não feita por meia dúzia de pessoas. 
O TSE tem a obrigação de entregar os 
boletos de urna.”

O presidente também ironizou a 
ideia de o voto, no futuro, poder ser da-
do via smartphones. “Alguns falam em 
voto por telefone. Tem gente que nun-

ca entrou na casa de mais humildes”, 
comentou. “Seria mais complicado 
porque em locais tomados por violên-
cia... teriam de votar pelos indicados 
pela ‘autoridade’ local.”

Embora tenha vencido a eleição 
de 2018, o presidente em diversas 
ocasiões afirmou que houve fraude na 
votação. Em viagem aos Estados Uni-
dos em março, ele chegou a dizer que 
tinha provas de que tinha vencido no 
primeiro turno. Ele, no entanto, jamais 
apresentou a comprovação.

Em setembro deste ano, o Supre-

mo Tribunal Federal (STF) decidiu que 
é inconstitucional a adoção do voto im-
presso, ao concluir que a medida viola 
o sigilo e a liberdade do voto.

O voto impresso era uma das exi-
gências previstas na minirreforma 
eleitoral, sancionada com vetos, em 
2015, pela então Dilma Rousseff. Em 
novembro daquele ano, o Congresso 
derrubou o veto de Dilma ao voto im-
presso - ao todo, 368 deputados e 56 
senadores votaram a favor da impres-
são, proposta apresentada pelo então 
deputado federal Jair Bolsonaro.

Presidente Jair Bolsonaro ao chegar para votar neste domingo em escola municipal no Rio de Janeiro

Bolsonaro volta a questionar voto 
eletrônico: “Quero voto impresso já”

ELEIÇÕES

PILAR OLIVARES

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O grupo “União das Mulheres de 
Tibau do Sul” informou neste 
domingo 29 que um corpo en-

contrado em uma área de mata entre 
o distrito de Bela Vista e o Rio Catu, 
em Tibau do Sul, no litoral potiguar, 
pode ser da adolescente Andreza 
Alves do Nascimento, desaparecida 
desde o último dia 21.

Segundo o coletivo, a família já 
reconheceu o corpo, mas ainda é pre-
ciso aguardar a confirmação oficial 
após exames, devido ao avançado 
estado de decomposição. Todos os 
pertences encontrados no local são 
da adolescente.

Andreza desapareceu no dia 21 
quando retornava do trabalho. Ela ti-
nha 16 anos de idade, trabalhava em 
uma lavanderia em Pipa e residia no 
distrito de Cabeceiras, em Tibau do 
Sul. Deixa uma filha de um 1 ano e 7 
meses. A Polícia Civil investiga o que 
levou ao desaparecimento e, agora, à 
morte da jovem.

Em nota, o coletivo “União das 
Mulheres de Tibau do Sul” sugeriu 
que a morte de Andreza pode ser um 
caso de feminicídio. “Em defesa da 
vida de todas as mulheres, queremos 
justiça pela nossa Andreza”, destacou 
o grupo.

Pela condição socioeconômica 
da família, o grupo também solicita 
doações para a filha da adolescente. 
Interessados em contribuir podem 
entrar em contato pelo instagram 

@uniaodasmulheres.tbs ou procu-
rar o @cafelagoa, no Centro de Ti-
bau do Sul.

O coletivo também programa um 
ato para o dia 1º de dezembro, às 16 
horas, em frente a Delegacia Civil de 
Tibau do Sul.

“Pelo fim da cultura de violência 
contra mulheres na cidade e por jus-
tiça”, destacou o grupo.

Corpo encontrado em Tibau do Sul 
pode ser de Andreza Alves, de 16 anos
LUTO E TRISTEZA | Andreza desapareceu no dia 21 quando retornava do trabalho. Ela tinha 16 anos de idade, trabalhava em uma lavanderia em Pipa e residia no distrito de Cabeceiras, em 
Tibau do Sul. Deixa uma filha de um 1 ano e 7 meses. A Polícia Civil investiga o que levou ao desaparecimento e, agora, à morte da jovem. Coletivo marca protesto para dia 1º na delegacia

Andreza desapareceu no dia 21 quando retornava do trabalho; objetos dela foram encontrados

Os recentes casos de desa-
parecimentos levantaram alerta 
para uma triste estatística: em 
média, uma pessoa desaparece 
no Rio Grande do Norte a cada 2 
dias. Os dados são da Coordena-
doria de Informações Estatísticas 
e Análise Criminal (Coine), órgão 
vinculado à Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e da Defesa 
Social (Sesed), e correspondem 
ao período entre 1º de janeiro e 25 
de novembro deste ano.  

O levantamento obtido pelo 
Agora RN mostra que 199 pes-
soas desaparecem em 2020 até 
o momento. Em comparação 
com 2019, houve uma redução 

A cada 2 dias, pelo 
menos uma pessoa 
desaparece no RN

de 38,20% dos casos, já que foram 
registrados 322 desaparecimen-
tos no mesmo período do ano 
passado. A média, de acordo com 
o estudo, era de uma pessoa desa-
parecida por dia. É preciso consi-
derar, no entanto, que alguns ca-
sos são de pessoas que sumiram 
de maneira voluntária.  

A dor de não saber o que se 
passa atingiu a família da ado-
lescente Andreza Alves do Nasci-
mento Marinho, de 16 anos, que 
desapareceu no último dia 21 no 
município de Tibau do Sul, no 

litoral Sul potiguar. “Estamos fa-
zendo um apelo para que nos aju-
dem. Andreza é uma pessoa boa, 
transparente, nunca brigou com 
ninguém. Dói demais não saber 
como ela está. Somos sete irmãos 
e temos uma mãe debilitada que 
está desesperada”, relatou Carla 
Marinho, irmã da jovem, quando 
o corpo não havia sido localizado.  

Segundo Carla, Andreza ha-
via começado a trabalhar em 
uma lavanderia em Pipa havia 
pouco mais de um mês. No sá-
bado passado, ela saiu do esta-

belecimento às 17h, pegou um 
micro-ônibus e foi até Cabeceira, 
distrito onde mora. Lá, passou na 
casa de uma colega para buscar 
um documento. Em seguida, por 
volta das 18h, saiu caminhando 
em direção à própria casa, mas 
desapareceu no percurso de cer-
ca de 15 minutos.  

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

As investigações estão sendo 
feitas pela Polícia Civil de Tibau do 
Sul, comandadas pelo delegado 
Everaldo Fonseca. Ele informou 
ao Agora RN, através da assesso-
ria de comunicação da corpora-
ção, que já foram realizadas dili-
gências na cidade. As pessoas que 
tiveram contato com Andreza no 
dia do desaparecimento também 
foram ouvidas, além do marido. A 
polícia afirmou que verificou os 
locais por onde a jovem passou e 
recolheu imagens de câmeras de 
segurança.

Um sargento da Polícia Militar 
morreu após uma tentativa de 
assalto na tarde deste domingo 

29, na Praia do Meio, Zona Leste de Na-
tal. O militar era lotado 5º Batalhão de 
Natal e estava de folga.

De acordo com a assessoria de 
imprensa da corporação, o sargento 
havia levado o pai para a praia. Os dois 
foram surpreendidos quando estavam 
no carro do policial, a caminho de ca-
sa. Durante a abordagem, os bandidos 
atingiram os dois com disparos de ar-
ma de fogo.

O sargento não resistiu aos feri-
mentos. Já o pai dele foi levado para o 
Hospital Walfredo Gurgel e seu estado 
de saúde é considerado grave.

Os policiais militares trabalham 
em equipe com os agentes da Polícia 
Civil para localizar os suspeitos e escla-
recer detalhes da ocorrência. Segundo a PM, Sargento Brito tinha mais de 20 anos de serviços prestados à segurança pública

Sargento morre após tentativa
de assalto na Praia do Meio

VIOLÊNCIA

ARQUIVO PESSOAL Um policial foi surpreendido 
ao atender uma ocorrência 
onde uma das vítimas era 

sua própria filha, na tarde de sába-
do 28, em Macaíba, região metro-
politana de Natal.

O Comando de Policiamento 
Rodoviário Estadual (CPRE) foi 
acionado após um acidente entre 
uma moto e um caminhão na BR-
226. Os tripulantes da moto morre-
ram com o impacto da colisão.

As vítimas foram identificadas 
como Gabriella Nascimento de Gó-
is, de 19 anos, e João Vitor Lima da 
Silva, de 21. Os dois eram namora-
dos. Ao chegar no local juntamente 
com a equipe do CPRE, o sargento 
Severino Góis percebeu que se tra-
tava de sua filha e seu genro.

O local foi isolado e os corpos 
foram recolhidos pelo Institu-
to Técnico-Científico de Perícia 

(Itep). Segundo a polícia, o moto-
rista do caminhão fugiu do local.

Sargento Severino Góis e sua filha Gabriella

Policial descobre morte de 
filha ao atender ocorrência

MACAÍBA

REPRODUÇÃO
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JOÃO GILBERTO / ALRN

Manter o planejamento 
operacional, ampliar 
forças de segurança pú-

blica, fortalecer a integração com 
instituições federais e promover 
novos concursos e cursos de for-
mação. Estes são os pilares do 
planejamento da Secretaria Es-
tadual da Segurança Pública e da 
Defesa Social (Sesed) para 2021.

Em entrevista concedida ao 
Agora RN, o titular da pasta, 
coronel Araújo Silva estabele-
ceu metas para o ano que vem, 
traçou prioridades para investi-
mentos e fez um balanço da se-
gurança pública do Rio Grande 
do Norte ao longo dos quase dois 
anos de sua gestão.

Na entrevista, coronel Araújo 
destaca a incorporação de novos 
militares, publicação de editais 
para novos concursos, estrutura-
ção de carreiras e convênios com 
a União para a compra de equi-
pamentos, viaturas e um novo 
helicóptero.

O secretário de Segurança 
Pública do RN ressaltou ainda a 
diminuição no número de mor-
tes violentas nos primeiros 23 
meses de gestão. Ao todo, 664 
vidas foram poupadas em rela-
ção aos primeiros 23 meses da 
gestão anterior, segundo dados 
do Obvio - Rede e Instituto de 
Pesquisa.

Confira a entrevista na ínte-
gra do secretário de Segurança:

AGORA RN - Quais são as 
prioridades da Segurança Pú-
blica para 2021 em relação aos 
investimentos?

Coronel Araújo - Como 
prioridade nós temos: manter o 
planejamento operacional, fazer 
um melhoramento no empre-
go dessas forças de segurança 
pública, integrar cada vez mais 
com as instituições federais que 
estão aqui, como Polícia Fede-
ral, Polícia Rodoviária Federal e 
Forças Armadas. Em relação aos 
concursos, a ideia é continuar 
com o curso de formação da PM 
e a inclusão do curso de agen-
tes, escrivães e delegados. Além 
disso, temos ainda o concurso 
dos bombeiros para completar 
o quadro e o concurso da Polícia 
Civil, assim como o incentivo de 
perícia no Itep. Já temos também 
a autorização para um novo cer-
tame que irá convocar 79 novos 
oficiais para o quadro de saúde 
da PM, entre médicos, enfermei-

Secretário de Segurança prevê novos 
concursos e investimentos para 2021

ros, psiquiatras e psicólogos, por 
exemplo.

AGORA RN - Esses são os 
investimentos em relação aos 
recursos humanos. O que temos 
em termos de equipamentos?

C. A. - Nós temos recurso 
de convênios do governo es-
tadual com o governo federal 
pactuados com contrapartida 
do Estado para a construção de 
dois batalhões, em São Gonçalo 
do Amarante e em Mossoró. Os 
recursos são de emendas parla-
mentares e já estão garantidos. 
Temos também R$ 41 milhões 
em recursos já pactuados para 
aquisição de equipamentos para 

as polícias Militar e Civil, Corpo 
de Bombeiros e Instituto Técni-
co-Científico de Perícia (Itep).

Agora RN – Neste mês, o RN 
ganhou o reforço de novos 1 mil 
novos soldados da PM. Como es-
se efetivo será distribuído entre 
os batalhões do estado?

C. A. – Esses novos 1.022 
PMs serão distribuídos nas 31 
unidades operacionais, que são 
os batalhões e companhias in-
dependentes da Polícia Militar. 
Ou seja, todos eles vão para as 
atividades operacionais da insti-
tuição. O critério de distribuição 
é baseado na meritocracia, na 
classificação no curso de for-
mação. Eles é que vão escolher 
as unidades onde irão trabalhar 
para que não haja interferência 
ou influência de ninguém. Eles 
não vão escolher a cidade, vão 
escolher a unidade policial e lá 
eles serão distribuídos para as 
cidades conforme a necessidade 
dos batalhões. É um critério ob-
jetivo, técnico e de meritocracia.

AGORA RN - Qual o impacto 
desse contingente no déficit de 
pessoal da PM?

C. A. - Esse número não 
vai acrescer o efetivo. Eles vão 
preencher as vagas de militares 
que foram para a reserva, se 
aposentaram, que passaram 
em outro concurso ou até mes-

mo que faleceram. Será uma 
reposição. A vantagem dessa 
reposição, no entanto, é que 
são pessoas que fizeram o con-
curso agora e todos têm curso 
superior. Como nós dizemos na 
linguagem policial, é um “san-
gue novo”. São pessoas que vêm 
com uma disposição de traba-
lho diferentes de muito que já 
estão com 30 anos de serviço e 
nós esperamos com esse con-
tingente que tenhamos uma 
ação mais forte e mais presente 
da Polícia Militar no RN. Além 
disso, eles estarão com um âni-
mo maior porque vão operar 
com equipamentos novos e 
viaturas novas.

Critério de distribuição é 
baseado na meritocracia, 
na classificação no curso 
de formação. Eles é que 
vão escolher as unidades 
onde irão trabalhar para que 
não haja interferência ou 
influência de ninguém”

“
CORONEL ARAÚJO
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO RN

Vantagem dessa reposição, 
no entanto, é que são 
pessoas que fizeram o 
concurso agora e todos 
têm curso superior. Como 
nós dizemos na linguagem 
policial, é um ‘sangue novo’”

“
CORONEL ARAÚJO
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO RN

Nosso trabalho está 
focado em salvar vidas. 
Além da parte do crime 
violento contra a pessoa, 
nós estamos no dia a 
dia no enfrentamento da 
criminalidade contra o 
patrimônio”

“
CORONEL ARAÚJO
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO RN

AGORA RN - Como o senhor 
avalia o panorama da Polícia 
Civil no interior, haja vista que 
grande parte dos municípios 
não possui delegacia e, portanto, 
os delegados, escrivães e agentes 
acabam acumulando demandas 
de outras cidades?

C. A. - Esse concurso da Civil 
vai ajudar a completar o efetivo 
de agentes, escrivães e delegados 
que se aposentaram ou saíram 
para outra atividade. Eles irão 
ajudar a completar a média de 
40 comarcas no estado, que são 
os locais onde têm juízes, pro-
motores e delegados. O concurso 
irá fortalecer a repressão qualifi-
cada, que é a investigação. Nós 
estamos muito confiantes para 
que aconteça o concurso e o 
curso de formação para que eles 
sejam classificados para os tra-
balhos nessas localidades para 
ativar as delegacias.

AGORA RN - Qual o balanço 
que o senhor faz das ações das 
forças de segurança para reduzir 
os índices de violência no Esta-
do? Os resultados estão dentro 
do esperado?

C. A. - Nosso trabalho está 
focado em salvar vidas. Além da 
parte do crime violento contra 
a pessoa, nós estamos no dia a 
dia no enfrentamento da crimi-
nalidade contra o patrimônio. 
Reduzir quantidade de delitos 
é uma luta muito forte e difícil 
porque muitas vezes independe 
da estrutura de segurança públi-
ca, uma vez que esses crimes são 
motivados por disputas de deter-
minados territórios. Hoje, nós te-
mos um patamar, não vou dizer 
admissível porque o ideal seria 
que não morresse ninguém, mas 
a nível do Rio Grande do Norte 
– o que era antes e o que é hoje 
– e a nível nacional, nós estamos 
com padrões aceitáveis de redu-
ção da violência explícita.

ANÁLISE | Em entrevista concedida ao Agora RN, secretário 
estadual de Segurança, coronel Araújo Silva, estabeleceu metas 
para o ano que vem, traçou prioridades para investimentos e fez 
um balanço da segurança pública do RN nos últimos dois anos
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Veja 16 séries que entram para o 
catálogo da Netflix em dezembro
DICAS | Em clima de férias e festa, a Netflix traz uma seleção recheada de títulos divertidos, dramáticos e natalinos para o catálogo de dezembro. Fãs de Vikings e de O Mundo Sombrio de 
Sabrina finalmente poderão assistir às últimas temporadas das séries e, para quem curte mangás, a adaptação de Alice in Borderland é uma boa pedida. Veja abaixo dicas para a plataforma

DIA 1
Filmes que Marcam Época: Natal

Descubra as verdadeiras histórias por trás dos 
campeões de bilheteria do Natal, com cenas de 
bastidores e entrevistas com o elenco.

DIA 8
Professor Iglesias: Parte 3

Gabe incentiva os alunos a enfrentar os medos, 
pensar grande e acreditar em si mesmos — conse-
lhos que ele próprio tenta seguir ao começar um 
novo relacionamento.

DIA 15
Por Trás Daquele Som: Volume 2

Na continuação da série, The Killers, Natalia 
Lafourcade, Dua Lipa e Nine Inch Nails falam so-
bre a experiência de compor músicas.

DIA 25
Bridgerton

Baseada nos romances de sucesso do mundo 
literário, a série acompanha os oito irmãos da fa-
mília Bridgerton na busca pelo amor e por si mes-
mos na alta sociedade de Londres.

DIA 10
Alice in Borderland

Um jovem obcecado por videogames se vê em 
uma estranha versão de Tóquio, na qual ele e ou-
tros visitantes devem competir em jogos mortais 
para sobreviver.

DIA 16
Como Acabar com o Natal: O Casamento

A filha pródiga Tumi vai passar as festas em 
casa e consegue arruinar os planos de casamento 
da irmã. Agora, precisa acertar as coisas.

DIA 29
DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 5

A tripulação da Waverider está de volta com 
mais aventuras e viagens no tempo, mas agora o 
grupo precisará enfrentar uma crise como nunca 
se viu.

DIA 11
A Desordem que Ficou

Após ficar sabendo de uma morte suspeita no 
novo colégio onde trabalha, uma professora teme 
ser a próxima vítima.

DIA 18
Sweet Home

Monstros selvagens aterrorizam e ameaçam a 
humanidade, e um adolescente problemático é a 
única esperança de sobrevivência do bairro.

DIA 31
Vikings: Temporada 6

Na temporada final, Bjorn é o rei de Kattegat, 
Ivar se torna um fugitivo na Rússia, e Lagertha pla-
neja uma aposentadoria tranquila no campo.

DIA 14
O Preço da Perfeição

Uma bailarina é convidada a substituir a me-
lhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando 
em um mundo de mentiras, traições e disputas.

DIA 18
Namorado de Natal: Temporada 2

Johanne está em um relacionamento promis-
sor, mas continuam as brigas com novos vizinhos, 
ex-namorados e sua turbulenta família.

DIA 31
O Mundo Sombrio de Sabrina - Parte 4

A série reinventa a origem e as aventuras de Sa-
brina, Aprendiz de Feiticeira, em uma história de 
amadurecimento que combina horror, ocultismo 
e, é claro, bruxaria.

DIA 4
Selena: A Série

Enfrentando desafios e dando tudo de si, a can-
tora norte-americana de origem mexicana Selena 
e sua família conseguem alcançar a fama no mun-
do da música latina.

DIA 4
Big Mouth: Temporada 4

Prestes a começar a oitava série, os amigos têm 
que lidar com o acampamento de verão, alter egos 
duvidosos, novos limites para os amassos e Tito, o 
Mosquito da Ansiedade.

DIA 5
Detention

Traições e um encontro paranormal mudam 
a vida de uma garota que descobre segredos per-
turbadores sobre sua escola, localizada em uma 
região remota.
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCON/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
     O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE 
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE - SESCON/RN, com sede e localização à Rua Romualdo Galvão,470, B. Vermelho, Natal/RN, convoca 
associados e todo corpo diretivo do Sescon/RN, para Assembleia Geral Ordinária para fins de: 
Aprovação de proposta para orçamento do exercício 2021. 
    A realizar-se em sua sede, no dia 09 de dezembro de 2020 às 16h40min.  
 

    
Max Rocha de Medeiros  

   Presidente 
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REPRODUÇÃO

O leite materno de pacientes 
que se recuperaram da Co-
vid-19 contém anticorpos 

contra a doença, sugere um novo es-
tudo publicado no iScience.

Conduzida pela Escola de Me-
dicina Icahn em Monte Sinai, nos 
Estados Unidos, a pesquisa analisou 
amostras de oito doadoras que ha-
viam sido infectadas pelo Sars-CoV-2 
e sete que tiveram suspeita da infec-
ção. Os cientistas queriam verificar 
a presença de anticorpos IgA, que 
normalmente são encontrados em 
secreções do nosso organismo.

Das 15 amostras, 80% mostra-
ram uma forte resposta de IgA con-
tra o coronavírus. Além disso, 67% 
continham anticorpos IgG (que são 
encontrados em maior quantidade 
no corpo) e IgM (que se formam na 
resposta primária a um patógeno). 
Todas essas moléculas de defesa se li-
gam diretamente à proteína spike do 
Sars-CoV-2 para combater a infecção.

“No geral, esses dados indicam 

que uma resposta robusta de sIgA-
-dominante [anticorpo IgA comu-
mente encontrado em muco] ao 
Sars-CoV-2 Ab no leite humano após 
a infecção deve ser esperada em uma 
maioria significativa de indivíduos", 
escreveram os autores do estudo.

A pesquisa apresenta algumas 
limitações, no entanto. Nem todas as 
participantes fizeram um exame do 
tipo PCR, então não há como se ter 
certeza absoluta de que elas tiveram 
Covid-19. Por isso, é necessário fazer 
novos estudos com mais pessoas.

Além disso, ainda é necessário de-
terminar se os anticorpos fornecidos 
pelo leite materno realmente podem 
proteger bebês da doença causada 
pelo coronavírus.

“A resposta imune Sars-CoV-2 no 
leite humano ainda não foi examina-
da, embora proteger bebês e crianças 
pequenas de Covid-19 seja funda-
mental para limitar a transmissão na 
comunidade e prevenir doenças gra-
ves e morte”, apontaram os cientistas.

O Reino Unido deve começar a 
imunização contra a Covid-19 em 
7 de dezembro, usando a vacina da 
farmacêutica Pfizer. A informação 
foi divulgada pelo jornal Financial 
Times neste fim de semana.

De acordo com fontes ligadas 
ao governo britânico, a substância 

será aprovada no país em questão 
de dias. A vacina, desenvolvida em 
parceria com a BioNTech, poderá 
começar a ser entregue no mesmo 
dia em que receber o aval da auto-
ridade de saúde.

O Reino Unido encomendou 
40 milhões de doses do imuni-

zante, que exige duas aplicações. 
Estudo preliminar indicou eficácia 
de 95% do produto.

De acordo com o secretário 
de saúde britânico, Matt Han-
cock, o NHS (sigla para “Sistema 
Nacional de Saúde”, em inglês) 
está pronto para iniciar a imu-

nização “da forma mais rápida e 
segura possível” a partir da apro-
vação das vacinas.

ESTADOS UNIDOS
A imprensa norte-americana 

informou que os Estados Unidos 
podem aprovar o uso emergencial 

da vacina da Pfizer entre 8 e 10 
de dezembro, quando é esperada 
uma reunião da FDA (Departa-
mento de Saúde e Serviços Huma-
nos dos Estados Unidos, em portu-
guês). A farmacêutica começaria a 
entrega das doses dentro das 24 
horas seguintes à aprovação.

Anticorpos contra Covid são passados 
pelo leite materno, sugere pesquisa

Reino Unido pode começar vacinação contra coronavírus em 7 de dezembro

PANDEMIA | De 15 amostras analisadas, 80% mostraram uma forte resposta de IgA contra o coronavírus. Além disso, 67% continham anticorpos IgG (que são encontrados em maior 
quantidade no corpo) e IgM (que se formam na resposta primária a um patógeno). Todas essas moléculas de defesa se ligam diretamente a proteína do vírus para combater a infecção

Pesquisa foi conduzida pela Escola de Medicina Icahn em Monte Sinai, nos Estados Unidos, mas contém algumas limitações

Os três centros de enfrenta-
mento à Covid-19 de Natal 
registraram neste fim de 

semana, entre sábado e domingo, 
658 atendimentos. A informação é 
da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS).

De acordo com a pasta, 198 
atendimentos foram realizados no 
Ginásio Nélio Dias, na zona Norte; 
mais 206 aconteceram no Cemure, 
na zona Oeste; e outros 257 foram 
realizados no centro instalado no 
Palácio dos Esportes, na zona Leste.

Em nota, a Secretaria de Saúde 
de Natal afirmou que os centros de 
atendimento médico foram monta-
dos para facilitar o diagnóstico pre-
coce. "Após e somente consulta mé-
dica, o profissional de saúde avalia 

se é ou não necessário a realização 
do teste tipo swab", destacou a SMS.

Na segunda quinzena de novem-
bro, a SMS Natal estendeu o horário 
de funcionamento dos Centros, que 

passaram a atender de segunda a 
sexta das 8h às 16h.  Durante esta 
semana, a SMS Natal vai avaliar se 
há necessidade de abrir em outros 
finais de semana.

Nos centros de atendimento, população recebe medicamentos, caso necessário

Natal: Centros de atendimento fazem 
658 consultas entre sábado e domingo

COVID-19
SMS NATAL / REPRODUÇÃO
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SUA IDEIA, NOSSA 
MELHOR IMPRESSÃO.

PANFLETOS, 
FOLDERS E  
CARTAZES. 

CARTÃO DE VISITA
E ADESIVOS.

 PASTAS, 
ENVELOPES  
E CONVITES.

CAMISETAS 
E BRINDES. 

Entre os principais planos 
do cantor Luan Santana para 
2021 está o lançamento de sua 
carreira internacional, além de 
novas músicas com pegada mais 
animada. O cantor afirmou ao 
colunista Leo Dias que não vai 
abandonar o tom romântico, 
mas que vai inserir canções mais 
animadas no repertório. 

“Agora, solteiro, vou mudar um 
pouquinho as composições, pois a 

música reflete o que estamos sen-
tindo. Vou seguir sempre cantando 
o amor, mas quero lançar umas 
músicas mais animadas, para cima 
também”, afirmou o cantor. 

Luan já estaria negociando 
com uma gravadora internacional 
e compondo músicas em espa-
nhol. “Ano que vem vai ser ainda 
de mais trabalho. Vou conciliar 
lançamentos aqui no Brasil com o 
início da carreira lá fora”, diz.

O cantor Leonardo revelou que 
está com dengue. Ele fez o anúncio 
enquanto participava do chá de re-
velação do neto, que teve uma trans-
missão ao vivo pelo YouTube. Zé 
Felipe, filho do artista, e Virginia Fon-
seca estão à espera da primeira filha e 
contraíram Covid-19 logo depois de 
anunciarem a gravidez .

“Testei positivo para dengue hoje 
cedo. Muita dor no corpo, nas ‘juntas’, 

pontadas e febre é o que estou sentin-
do neste momento”, contou Leonardo 
durante o chá revelação.

A mulher de Leonardo, Poliana, 
disse que havia uma desconfiança de 
que o cantor estivesse com Covid-19. 
Segundo Poliana, o sertanejo come-
çou a apresentar sintomas de Co-
vid-19, como febre alta e dor no corpo, 
na terça-feira 24, mas o exame RT-P-
CR deu negativo para coronavírus.

Alexandre Frota (esq.) foi condenado a pagar uma indenização de 
R$ 60 mil por danos morais a Caetano Veloso (dir.). O deputado federal 
(PSDB-SP), que já foi casado com Claudia Raia , acusou o cantor de ter 
cometido pedofilia. Em 2017, o ex-ator pornô escreveu no Twitter que 
o músico cometeu esse crime por se relacionado com a esposa Paula 
Lavigne quando ela tinha apenas 13 anos.  Segundo a Folha de S. Paulo, 
a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que os insultos feitos por Alexandre 
Frota “não foram superficiais”. A juíza responsável pelo caso também 
levou em consideração que as ofensas levaram internautas a atacar Ca-
etano Veloso nas redes sociais.

LUAN SANTANA QUER FAZER 
CARREIRA INTERNACIONAL EM 2021

LEONARDO REVELA QUE ESTÁ COM DENGUE

FROTA É CONDENADO A PAGAR R$ 60 MIL A 
CAETANO VELOSO POR ACUSÁ-LO DE PEDOFILIA

ANDRESSA URACH SOBRE O FUTURO:
“BUSCO EQUILÍBRIO PROFISSIONAL”

O nome dela está diretamente ligado e entrelaçado a polêmicas. Ex-vi-
ce miss bumbum 2012, ex-peoa e ex-modelo, Andressa Urach é agora ex-
-pastora. Continua evangélica, mas decidiu voltar a ganhar dinheiro com 
sua imagem. Foram cinco anos longe dos holofotes, mas a gaúcha de 33 
anos revela que tem planos como artista, como mulher e como mãe. “Hoje 
busco um equilíbrio profissional e estar dentro de um planejamento com 
meu filho para montar uma empresa e seguir os passos de uma empresá-
ria de sucesso”. Sem namorado ou crush, Andressa falou sobre sexo em 
uma relação. “Continuo com a minha convicção e acredito que as relações 
sexuais devem acontecer dentro de sua fé”.

LATINO REVELA QUE JÁ 
TENTOU JUNTAR SEUS 10 
FILHOS DE 10 MÃES 
DIFERENTES NO NATAL

O cantor Latino foi 
convidado do “Altas Horas” do 
último sábado 28. O intérprete 
de “Festa no Apê”, que já teve 
a conta bloqueada por dever 
pensão alimentícia , bateu um 
papo com Serginho Groisman 
e falou um pouco da experiên-
cia de ter 10 filhos. O apresen-
tador da Globo perguntou se 
alguma vez o artista tentou 
reunir toda a prole para o 
Natal.

“Eu sabia que você ia 
falar disso, Serginho! Eu juro 
que tentei uma vez (reunir 
todos os filhos no Natal), mas 
deu tanta confusão, tanta 
brigalhada... Mas, confesso 
que tentei uma vez e foi bem 
difícil”, revelou Latino.



13CULTURA|  SEGUNDA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020 

O RETORNO DE 
PEDRO MENDES

LANÇAMENTO

LUANA TAYZE

Depois de 30 anos sem gravar 
um álbum completo, Pedro 
Mendes acaba de retomar a 

veia autoral. Na última sexta-feira 27, 
chegou em todas as plataformas digi-
tais o disco “Escute Aqui”, novo traba-
lho do cantor e compositor potiguar. 
Pedro, autor da canção “Linda Baby”, 
é um dos principais artistas do Estado 
e tem uma extensa carreira, que co-
meçou em meados dos anos 1980. 

Na época, o artista lançou dois ál-
buns aclamados pela crítica e pelo pú-
blico: “Esquina do Continente” (1987) 
e “Um Pedro A Mais” (1991). De lá 
para cá, as aventuras de Pedro nunca 
pararam. Foram gravações de faixas 
avulsas, participações em festivais, 
tour pela Europa e também pelo Bra-
sil, sempre reforçando no repertório a 
força da música preta brasileira.

O novo trabalho, “Escute Aqui”, 

é resultado de um longo período de 
gravações, reunindo canções inéditas 
e experimentações que resultaram em 
duas dúzias de faixas registradas. Nove 
delas estão no álbum que foi lançado 
via Dosol, selo potiguar atuante desde 
2001 em Natal. Para reforçar o time e 
celebrar a volta, Pedro se rodeou de 
colegas da cena potiguar: participam 
do disco Khrystal, Caio Padilha, Sérgio 
Farias, Eduardo Taufic, Pau e Lata, An-
tônio de Pádua, Bruno Sirino, Ramon 
Gabriel, Sílvio Franco e Erick Firmino. 

A direção artística e co-produção 
do novo álbum é de Anderson Foca e 
Sérgio Farias, com mixagem de Yves 
Fernandes e masterização de Eduardo 
Pinheiro. A produção executiva é de 
Rodrigo Bico e a concepção e design da 
capa é de Caio Vitoriano. O projeto do 
álbum tem patrocínio do Sebrae/RN, 
através do edital de economia criativa.

QR CODE
Acesse e ouça o

álbum no Spotify

QR CODE

Acesse e siga para a
página do SescRN para

conferir a agenda completa

A cultura do povo seridoense 
invadirá a internet no mês 
de dezembro com o início 

da Aldeia Sesc Seridó, realizada 
pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Serviço Social do Comér-
cio (Sesc). Esta será a 12ª edição 
do evento, que acontecerá exclu-
sivamente no ambiente virtual por 
causa da pandemia da Covid-19, 
mantendo a característica de ser 
totalmente gratuito.

Entre os dias 1º e 20 de dezem-
bro, mais de 70 apresentações estão 
previstas para acontecer nos canais 
digitais de comunicação do Sesc 
RN, para todas as idades e com foco 
na música, audiovisual, dança, lite-
ratura, artes cênicas, arte circense, 

teatro e ações formativas.
Os organizadores enfrentaram 

o desafio de realizar a Aldeia Sesc 
Seridó adaptando-a às restrições 
do momento, por isso, a opção 
pelo modelo virtual. Atrações tra-
dicionais, no entanto, ainda serão 
realizadas, como o Cortejo e o En-
contro das Filarmônicas, pontos 
altos de edições anteriores. Este úl-
timo promove a reunião de orques-
tras de diversas cidades da região 
Seridó potiguar.

Durante a abertura oficial do 
evento haverá o debate sobre “Rela-
ções da Cultura Pós-Pandemia”, com 
participação do diretor do Sesc SP, 
Danilo Miranda, o representante do 
setor de Cultura do Sesc Nacional, 

Marco Rêgo e a professora da UFRN, 
Sandra Kelly, mediado pelo diretor re-
gional do Sesc RN, Fernando Virgilio. 
Entre os temas propostos, destaca-se 
a relação dos artistas com os espaços 
culturais, a cultura e as formas de 
consumo e o fomento à cultura.

Outra novidade desta edição 
do projeto é o envolvimento do 
Mestrado em História dos Sertões 
da UFRN, com as demandas his-
tóricas em educação buscando 
experiências educativas no sertão 
seridoense. A Aldeia ainda será 
contemplada com trabalhos sele-
cionados pelo segundo edital do 
projeto Poti-Cultural Sesc 2020, 
com apresentações a partir do dia 
4 de dezembro.

SERIDÓ EM FOCO
EVENTO ONLINE | 12ª edição 
da Aldeia Sesc Seridó contará 
com mais de 70 apresentações 
virtuais em dezembro, com foco 
na música, audiovisual, dança, 
literatura, artes cênicas, arte 
circense, teatro e ações formativas

REPRODUÇÃO
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JOÃO E JOÃO 
O fim de semana foi intenso 

para o deputado federal e 
presidente do PSB no RN, Rafael 
Motta. Ele participou dos últimos 
momentos de duas importantes 
campanhas para prefeito do seu 
partido neste segundo turno: 
João Campos, em Recife (PE), e 
João Henrique Caldas (JHC), em 
Maceió (AL). 

CHANCES 
Nos dois cenários, havia 

chances para o PSB. Tanto na 
capital pernambucana quanto 
na alagoana, havia empate 
técnico segundo as pesquisas. 
Rafael, então, foi para a rua com 
os dois Joãos. E mostrou tudo 
em postagens nos Stories do 
Instagram. Nas urnas, deu vitória 
dos dois.

PREPARADO 
Sobre o João de Maceió, o 

parlamentar potiguar comentou: 
“JHC é um grande amigo, um 
dos melhores nomes do PSB e 
está preparado para fazer uma 
gestão revolucionária à frente da 
prefeitura”.

BERÇO 
A respeito do João de Recife, 

ele disse: “Une a disposição da 
juventude com a experiência de 
quem nasceu em berço político e 
acompanhou de perto os governos 
de Eduardo Campos e do PSB”.

ELOGIO 
A governadora Fátima Bezerra 

encerrou a semana passada 
parabenizando o secretário de 
Planejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, pelas transferências de 
recursos para o pagamento 
salarial de novembro dos 
servidores. Fátima aproveitou 
para garantir que, nesta semana, 
anunciará a data do pagamento da 
parcela restante do 13º de 2020. 

EMOÇÃO 
Falando em Fátima Bezerra, 

no sábado à noite ela mandou 
mensagens de apoio às candidatas 
a prefeitas de Porto Alegre, 
Manuela D’Ávila, e de Recife, 
Marília Arraes. “Marília, meu 
coração está com você nessa 
reta final. Vai ser com emoção e 
com afeto que as mulheres vão 
vencendo e mostrando a sua 
força. Estamos juntas!”, escreveu 
no Twitter a governadora do RN. 

VIRADA 
Para Manu, o recado foi de 

comemoração pela virada na capital 
do Rio Grande do Sul. “Quem deixou 
para decidir na última hora em Porto 
Alegre não teve dúvidas. A virada 
do respeito pelas mulheres e da 
esperança por dias melhores para a 
população”, disse a petista. As duas 
candidatas perderam.

LOA TRAMITANDO 
Durante reunião extraordinária 

convocada nesta sexta-feira 27, a 
Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal aprovou o 
projeto da Lei Orçamentária Anual, 
de autoria do Poder Executivo. O 
projeto passará pela Comissão de 
Finanças da Câmara Municipal de 
Natal e, logo após, entrará na pauta 
para análise no plenário da Casa. 

ORÇAMENTO 
O texto, que tem a relatoria 

da vereadora Nina Souza (PDT), 
presidente da Comissão, fixa as 
despesas e as receitas que serão 
aplicadas em 2021 no município, 
com um orçamento tendo valor 
previsto em R$ 3.158.585.600.   

PREPARANDO O CAMINHO 
Um dos principais 

articuladores da campanha 
vitoriosa do prefeito eleito Emídio 
Júnior (PL) em Macaíba, que 
rompeu um ciclo de 20 anos dos 
Cunha/Dias, o vereador reeleito 
Denilson Gadelha (Cidadania) 
caminha para ser o próximo 
presidente da Câmara Municipal. 

TRÂNSITO 
Nos bastidores, as informações 

são de que Denilson possui bom 
relacionamento com os colegas 
reeleitos e já demonstrou bom 
trânsito com os novos vereadores.  

FORTE APOIO 
A trinta dias da posse e da 

eleição da Mesa Diretora, Denilson 
já possui o apoio de pelo menos 
sete colegas: os vereadores 
reeleitos Rita de Cássia, Igor 
Targino e Zeca Cunha e o novatos 
Cacau, Tafarel Freitas, Aroldo da 
Saúde e Jailson Brito. 

RESTRIÇÕES VOLTANDO 
Deu na revista Exame que, para 

conter uma 2ª onda de Covid-19, 
restrições de circulação devem 
voltar no Brasil. “Com alta de 
casos e de internações, governos 
estaduais e municipais preparam 
medidas de restrição de atividades 
econômicas para as próximas 
semanas”, avisou a reportagem 
publicada. 

DADOS EM PERIGO 
Antes de ser preso em 

operação da Polícia Federal e da 
Polícia Judiciária de Portugal, 
o hacker apontado como o 
responsável por ataques ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
do Brasil indicou que poderia 
fazer um vazamento em massa 
de dados institucionais do Brasil. 
Zambrius, codinome usado 
pelo jovem de 19 anos, lidera o 
CyberTeam, grupo que também 
reivindica a autoria de invasões ao 
Ministério da Saúde e ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região.

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>>Para economistas, 

desemprego pode ir a 17% em 
2021. A Isto É Dinheiro relata: 
“Alguns economistas dizem que, 
na prática, o desemprego já está 
aí. O crescimento da taxa se 
dará apenas por uma questão 
metodológica”. 

>>Candidata a prefeita 

>>Trump de araque: Sem 
provas, Bolsonaro voltou a 
questionar a segurança da urna 
eletrônica, segundo publicou a 
Folha de S.Paulo. Presidente voltou 
a defender o voto impresso, após 
votar no Rio, e recebeu críticas do 
presidente da Câmara Rodrigo 
Maia. 

de Porto Alegre, Manuela D’Ávila 
precisou combater fake News contra 
ela durante toda a campanha eleitoral 
na capital do RS. Até mesmo poucas 
horas antes da votação ela viu ser 
publicada pesquisa falsa dando vitória 
ao seu adversário, Sebastião Melo. 
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Comida e bebida: No Dia da Padroeira de Natal, disseram sim Luna Costa e Jota Júnior, 
em cerimônia íntima para familiares e amigos no Espaço Macamirim, em Macaíba. O 
casal de empresários - ela do Prático Gourmet e ele da Cachaça Takaray - transmitiram 
a cerimônia pelo Yotube, já que não puderam reunir todos os amigos que desejavam

Deputado federal potiguar Rafael Motta, presidente do PSB no RN, partiu este fim de 
semana para Recife para participar pessoalmente dos últimos momentos de campanha 
de João Campos, antes da votação deste domingo. “(João Campos) Nasceu em 
berço político e acompanhou de perto governos de Eduardo Campos e PSB”, disse o 
parlamentar potiguar no Instagram
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
n Depois da Globo, o “Choque de 
Cultura” tem estreia marcada para 

sexta-feira, às 21h45, no Canal 
Brasil. n A grade da Globo está 

sentindo os efeitos da eliminação 
da “Fazenda”... n ... Na última 

quinta-feira, o “Jornal da Globo” 
só começou à 1h25... n ... E o 
“Conversa” do Bial, às 2h16.
n  Netflix confirma para 3 de 

dezembro a estreia de “Tudo Bem 
no Natal que Vem”, comédia 
escrita por Paulo Cursino e 
protagonizada por Leandro 

Hassum. n Além de “Verdades 
Secretas 2”, para a Globoplay, 

Camila Queiroz vai buscar 
espaço na agenda para fazer seu 
primeiro filme, em 2021...n  ... 
Não confirma ainda, porque a 

prioridade será a novela.n Thelma 
Guedes e Duca Rachid, duas vezes 
campeãs do Emmy Internacional, 
estão com um novo projeto bem 

encaminhado na Globo...
n ...Isso, independentemente das 

mudanças na Teledramaturgia 
anunciadas sexta-feira.

TV paga apresenta números interessantes, mas ainda tem muito a melhorar

A informação é que, apesar de 
observar nova queda na base de 
assinantes, a TV por assinatura teve 
maior relevância entre os brasileiros 
neste 2020, principalmente no 
início do isolamento social. No 
primeiro semestre, o crescimento 
na média de audiência foi de 24% 
no Brasil, alcançando 14 milhões de 
telespectadores por minuto.

“A TV por assinatura 
demonstrou, neste período, uma 
característica de essencialidade que 
pode ser mantida para o futuro”, diz 

Oscar Simões, presidente da ABTA.
Vale considerar que, em alguns 

períodos da pandemia, várias 
operadoras e programadoras 
de TV abriram seus sinais para 
não assinantes, proporcionando 
resultados bem expressivos.

Entre canais de jornalismo 
e filmes, alguns observaram 
aumentos iguais ou até superiores 
a 100%.

Importante destacar também 
que as autoridades têm fechado 
o cerco contra a pirataria. 

Somente nos meses de setembro 
e outubro, uma série de operações 
coordenadas pela Polícia Civil, 
Polícia Federal, Receita Federal, 
Anatel e Ancine apreendeu mais 
de 300 mil destes equipamentos 
no Rio de Janeiro, em São Paulo e 
no Pará. Sem dúvida, movimentos 
bem significativos.

Mas a grande crítica, e o que 
joga contra, é a programação de 
baixa qualidade que a grande 
maioria desses canais insiste em 
oferecer.

HUMOR
O Comedy Central fechou as 
participações especiais da próxima 
temporada de “A Culpa é do 
Cabral”, ainda sem data de estreia.
Caio Castro, Daniele Hypólito, 
Enaldinho, Glenda Kozlowski, Nil 
Agra, Patrick Maia, Paulo Miklos, 
Pequena Lo, Priscilla Alcântara, 
Pyong Lee, Sidney Magal, Yudi 
Tamashiro e Zico irão aparecer 
no novo cenário que irá integrar 
também a plateia virtual. A edição 
trará 13 episódios e 27 quadros 
inéditos.

ALTERNATIVA
Além do modelo tradicional, 

a Claro TV está promovendo o 
lançamento do Box TV.

Segundo a empresa, o novo serviço 
terá capacidade de chegar, no futuro, a 
100 milhões de lares com banda larga.

OFICIAL
A CNN Brasil desmente qualquer 

negociação com a Rede TV! para 
assumir o seu jornalismo.

Data hoje, em se tratando de 
qualquer tipo de acerto, “a chance é 
zero”.

COZINHA
Entre o que a direção da Band 

tem decidido para o ano que vem, a 
faixa nobre das terças-feiras ficará 
reservada para os formatos de 
culinária.

Na saída de um, será exibido outro 
e assim por diante.

RECORD 
Além de Luciano Camargo, está 

previsto um segundo especial musical 

na programação de fim de ano da 
Record.

E mais: um cardápio com 20 
sucessos do gênero no cinema 
distribuídos, em cinco diferentes 
sessões, como “Super Tela” e “Cine 
Maior”, entre outras.

BAND
Por outro lado, também em 

relação a filmes, a Band não tem nada 
de especial programado para o final 
de ano.

No entanto, a sua direção trabalha 
na montagem de um cardápio de 
longas para exibição a partir de 
janeiro.

GIMENEZ NAS REDES
Luciana Gimenez gravou os 

quatro vídeos de uma série sobre 
a comunidade LGBTQI+, para 
lançamento no início do mês 
no Instagram e YouTube, com 
depoimentos de famosos e anônimos.

Um momento especial se deu 
quando um pai, supermachista, falou 
a respeito da filha trans.

VINICIUS MOCHIZUKI/INSTAGRAM

HORÓSCOPO

As negociações tornam-se intensas e difíceis com a Lua 
em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio no mesmo 
signo e em tenso aspecto de Urano em Touro. O dia traz 
nervosismo, portanto, esforce-se para manter a calma. 
Frustração financeira.

Cuidado com gastos desmedidos e desnecessários com 
a Lua em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio no 
mesmo signo e em tenso aspecto de Urano em Touro. 
As frustrações não devem influenciar as suas compras. A 
ansiedade e a impulsividade podem prejudicá-lo.

As relações passam por mudanças importantes com 
a Lua em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio 
no mesmo signo e em tenso aspecto de Urano em 
seu signo. É possível que uma parceria ou sociedade 
comercial seja discutida. 

Aproveite para ler e escrever com a Lua em seu signo, 
que se une a Marte e Mercúrio também em Escorpião 
e em tenso aspecto de Urano em Touro. O dia promete 
nervosismo, obrigando-o a tomar cuidado com as 
palavras. 

O trabalho mostra-se intenso com a Lua em Escorpião, 
que se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em 
tenso aspecto de Urano em Touro. Não se deixe abater 
pelo nervosismo. Um colega ou projeto pode ser motivo 
de frustração.

As emoções se afloram com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. O dia traz nervosismo. A 
vida social e as conversas vazias perdem a importância 
neste período.

Uma paixão pode despertá-lo com a Lua em Escorpião, 
que se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em 
tenso aspecto de Urano em Touro. A vida social ganha 
força e movimento e, assim, alguém interessante pode 
balançar com o seu coração.

As amizades se aproximam com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. A vida social ganha força 
e movimento. Um projeto em equipe promete rápido 
desenvolvimento. Afaste-se de brigas e discussões.

A vida doméstica e familiar será priorizada com a Lua 
em Escorpião, que se une a Marte e Mercúrio no mesmo 
signo e em tenso aspecto de Urano em Touro. Não se 
envolve em provocações. As emoções mostram-se 
intensas. O movimento social ficará para depois.

Você se mostra mais agressivo e determinado a alcançar 
suas metas de carreira com a Lua em Escorpião, que se 
une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. A apresentação de projetos 
é beneficiada. O trabalho pede o seu envolvimento.

As amizades se aproximam com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. A vida social se movimenta. 
Tomadas de decisões e reuniões de negócios são 
beneficiadas. 

Mantenha-se em equilíbrio com a Lua em Escorpião, que 
se une a Marte e Mercúrio no mesmo signo e em tenso 
aspecto de Urano em Touro. Uma viagem pode ser feita 
ou marcada. O momento é de equilíbrio emocional e 
intensa atividade emocional. 

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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AUTOMOBILISMO | Imagens são assustadoras: após explosão, piloto da Haas recebe resgate e consegue sair 
do veículo após permanecer 29 segundos nas chamas. Após nova largada, Hamilton confirmou favoritismo

Um grave acidente marcou o GP 
do Bahrein de Fórmula 1 neste 
domingo 29. Logo após a larga-

da, Romain Grosjean se enroscou com 
Daniil Kvyat, da AlphaTauri, na saída 
da curva 3, bateu forte na barreira de 
proteção e viu seu carro explodir e ficar 
completamente destruído, em chamas.

O piloto da Haas recebeu ajuda da 
equipe de resgate e conseguiu sair do 
veículo após ficar 29 segundos no co-
ckpit em chamas.

Na confusão, o francês saiu às pres-
sas do carro sem uma das sapatilhas. 
Dois fiscais de pista apagaram o fogo 
rapidamente com extintores de incên-
dio. Grosjean foi atendido no centro 
médico do autódromo de Sakhir e de-

pois foi encaminhado de helicóptero 
a um hospital no Bahrein próximo do 
circuito. A prova parou.

Houve queimaduras leves nas 
mãos e tornozelos do piloto. Existe 
suspeita de fratura de costela, mas 
Grosjean está bem e permaneceu 
consciente após o acidente. “Romain 
está bem. Não quero fazer comentários 
a respeito do estado de saúde, mas ele 
teve queimaduras leves nas mãos e tor-
nozelos. Claro que ele está tremendo. 
Quero agradecer às equipes de resgate 
e da FIA (Federação Internacional de 
Automobilismo), que agiram muito 
rápido. Foi assustador”, disse Gunther 
Steiner, chefe da Haas.

A prova foi interrompida com a 

bandeira vermelha porque a barreira 
de proteção ficou danificada. Os res-
ponsáveis pela infraestrutura do circui-
to começaram imediatamente o traba-
lho de reconstrução. A previsão inicial 
era de que a corrida ficasse paralisada 
por 45 minutos, mas esse prazo não foi 
cumprido e a segunda largada aconte-
ceu após quase 1h30.

Após o reinício da prova, o piloto 
heptacampeão Lewis Hamilton con-
firmou o favoritismo e faturou a ante-
penúltima corrida da temporada. O 
britânico foi soberano para ficar com 
a pole, enquanto Max Verstappen foi o 
segundo colocado e seu companheiro 
de Red Bull, Alexander Albon, fechou o 
pódio.

Houve queimaduras leves nas mãos e tornozelos do piloto. Existe suspeita de fratura de costela, mas Grosjean está bem e consciente

Acidente interrompe GP do Bahrein; 
no reinício da prova, Hamilton vence

Em uma exibição de gala, Mike 
Tyson e Roy Jones Jr. esbanjaram 
categoria e técnica, no sábado 

28, no Staples Center, em Los Angeles. 
Seguindo as regras da Comissão Atlé-
tica da Califórnia, os cinquentões (54 
anos e 51, respectivamente) calcula-
ram cada golpe, mas proporcionaram 
às mentes dos fãs do boxe um retorno 
aos seus anos de glórias no ringue.

Durante oito rounds, de dois mi-
nutos, os dois lendários pugilistas 
mostraram preparo físico privilegiado 
e habilidade para boas trocas de golpes. 
Pouquíssimos atingiram a cabeça. O 
corpo foi o alvo preferido. Tudo para que 
não houvesse cortes, que causariam, 
por regra, a paralisação do combate.

Nas redes sociais, o mundo do 
boxe aprovou a apresentação, com elo-
gios do mítico George Foreman. “Foi 
uma grande exibição. Foi ótimo para 
o boxe”, disse o campeão mundial em 
1974 e 1994. A série de elogios faz com 

que a “Liga das Lendas” se torne uma 
realidade daqui para frente e outros 
campeões do passado deverão voltar 
à atividade, para alegria dos amantes 
da nobre arte. “Lógico que vou voltar”, 
disse Tyson, após a exibição. “Eu vou 
falar com minha família primeiro”, dis-

se Jones, bastante cansado e orgulhoso 
por usar luvas nas cores do Los Angeles 
Lakers em homenagem ao amigo Kobe 
Bryant, morto em janeiro.

No fim o juiz Ray Corona indicou 
o “empate” na exibição. Justo. Afinal, o 
boxe foi o grande vencedor da noite.

Durante oito rounds, de dois minutos, lendários pugilistas mostraram preparo físico privilegiado

Em exibição de gala, Mike Tyson e 
Roy Jones Jr. esbanjam categoria

BOXE
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Leopoldo Luque, médico par-
ticular do ídolo argentino 
Diego Maradona, falecido na 

quarta-feira 25 devido a uma parada 
cardiorrespiratória, aos 60 anos, foi 
incluído neste domingo 29 em inves-
tigação por homicídio culposo, após 
buscas realizadas em seu consultório 
e em sua residência.

De acordo com fontes oficiais, 
esta ação não envolve um pedido de 
ação ou medida restritiva de liberda-
de, mas sim uma notificação da aber-
tura de inquérito sobre a eventual 

prática do referido crime.
Esta medida da justiça argenti-

na foi iniciada pelos depoimentos 
de Dalma, Gianinna e Jana, filhas 
de Maradona, que informaram que 
estão insatisfeitas com o tratamen-
to que foi prestado na residência do 
ex-jogador.

Como parte das “tarefas inves-
tigativas”, considerou-se necessário 
“solicitar buscas na casa e no consul-
tório do médico Leopoldo Luque”, 
disse em nota o procurador-geral de 
San Isidro, ao norte de Buenos Aires.

Médico foi incluído em investigação após buscas no consultório e em sua residência

Médico de Maradona é 
incluído em investigação

HOMICÍDIO CULPOSO
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