
Covid-19: Brasil 
vai usar vacina 
chinesa no SUS

Passeios de buggy 
voltam à ativa no RN

América terá novo 
programa de sócios

TRE condena Azevedo por 
propaganda antecipada

ECONOMIA. 6 | Após sete meses de 
isolamento, setor comemora alta nas 
últimas semanas. Turismo para a 
terceira idade também se recupera

ESPORTE. 16 | Iniciativa será tomada 
para melhorar a arrecadação 
financeira do clube após registro em 
setembro de prejuízo financeiro

ELEIÇÕES 2020. 4 | Candidato terá 
de pagar multa por instalar outdoor 
com foto ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro. Ele disse que vai recorrer
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ARTE. 13 | Pela primeira vez em Natal, Circo Americano estreia nesta sexta-feira 23
e promete espetáculos nostálgicos – seguindo todas as recomendações de 
segurança sanitária. Estrutura está sendo montada perto do Centro Administrativo

Circo promete espetáculo 
“como antigamente”

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

AVIAÇÃO. 11 | Companhia Itapemirim con� rmou nesta terça-
feira 20 que vai operar voos para o RN. Chamada de Ita 
Linhas Aéreas, o novo braço da tradicional empresa do setor 
rodoviário vai começar a operar com dez aviões e tem previsão 
de adquirir outras 50 aeronaves nos próximos anos

NOVA OPÇÃO 
DE VOO NO RN

PANDEMIA DA COVID-19. 7 | Ministério da 
Saúde anunciou nesta terça-feira 20 que 
vai comprar 46 milhões de doses da 
vacina CoronaVac, desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantã.

A expectativa é que a aquisição ocorra até 
o final do ano, após o imunizante obter o 
registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), e que a vacinação tenha 
início já em janeiro. O ministério informou 
que investirá R$ 1,9 bilhão na compra.

Decisão encerra especulações que 
indicavam que poderia haver uma 
resistência do governo federal em 
adquirir as doses da vacina por causa 
de divergências entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o governador João Doria (SP).
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A juíza Ana Cláudia Braga de 
Oliveira, da 50ª Zona Eleitoral 
de Parnamirim, acatou um 

pedido do Ministério Público Eleito-
ral e indeferiu o registro da candida-
tura de Mauricio Marques (Pros) à 
Prefeitura de Parnamirim, município 
da Grande Natal.

A decisão não afeta o candidato a 
vice, Airene Paiva (PCdoB), que teve 
o registro aprovado e pode seguir na 
chapa. Além disso, Mauricio ainda 
pode recorrer.

Na sentença, publicada na se-
gunda-feira 19, a juíza destaca que o 
ex-prefeito Mauricio Marques – que 
administrou Parnamirim entre 2009 
e 2016, e que concorre a um novo 
mandato nas eleições deste ano – 
está inelegível para o cargo por três 
motivos.

Segundo Ana Cláudia Braga, 
Mauricio Marques está impedido de 
concorrer à Prefeitura de Parnami-
rim em 2020 porque foi condenado 
pela Justiça por ato de improbidade 
administrativa, que lhe custou a sus-
pensão de direitos políticos, e porque 
teve duas prestações de contas re-
provadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) – uma da época em que 
ele diretor administrativo da Caern e 
outra do mandato como prefeito de 
Parnamirim em 2014.

CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA
A condenação na Justiça já foi 

con� rmada em segunda instância, 
o que já é su� ciente para enquadrar 
o ex-prefeito na Lei da Ficha Limpa - 
que não exige o trânsito em julgado 
para barrar candidaturas.

Em 2019, a 3ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN) con� rmou a sentença 
da primeira instância e condenou 
Mauricio à perda dos direitos políti-
cos por cinco anos.

Neste caso, ele responde por ter 
autorizado, entre 2001 e 2003, a con-
tratação pela Prefeitura de Parnami-
rim de uma empresa sem licitação 
para os serviços de coleta de lixo e 
limpeza urbana. À época, ele era se-
cretário de Finanças e chefe de Gabi-
nete do então prefeito Agnelo Alves.

REPROVAÇÃO DAS CONTAS
Quanto à reprovação das contas, 

são dois processos distintos.
No primeiro, o TCE reprovou as 

contas porque Mauricio, enquanto 
diretor da Caern, “deixou de instaurar 
processo administrativo para apurar 
a responsabilidade por ato que con-
denou judicialmente a Caern a dano 
moral, mais juros e multa, que im-
portou em prejuízo de mais de R$ 48 
mil, bem como por ter atrasado o re-
colhimento previdenciário, causando 
dano público”.

Neste processo, o Tribunal de 
Contas também concluiu que o en-
tão diretor da Caern cometeu irre-

gularidades ao prolongar por 5 anos 
um contrato com uma locadora que 
resultou no pagamento de R$ 3,3 
milhões em recursos públicos. Nesse 
período, foram sete aditivos, sem a 
realização de licitação.

Dessa reprovação de contas, 
Mauricio recorreu à Justiça e perdeu 
em 2017. A decisão já transitou em 
julgado.

Na outra reprovação de contas, 
o Tribunal de Contas apontou que a 

Prefeitura de Parnamirim teve, em 
2014, um cenário de desequilíbrio nas 
contas públicas, com o agravante de 
baixa arrecadação da dívida ativa.

Esse entendimento foi con� rma-
do em junho deste ano pela Câmara 
dos Vereadores, que é quem dá a pa-
lavra � nal sobre prestação de contas 
do Poder Executivo Municipal.

No processo, Mauricio Marques 
apontou que não teve a intenção de 
cometer improbidade administrati-

va, ou seja, que não houve “dolo” nos 
seus atos. Ele atribui as falhas a “er-
ros formais”, especialmente quanto 
à prestação de contas da Prefeitura 
de 2014.

A juíza, entretanto, assinalou que 
a gravidade dos atos apontados con-
� gura ato doloso de improbidade, 
independentemente de as decisões 
judiciais ou do Tribunal de Contas 
não apresentarem esse entendimen-
to expressamente.

Além disso, Mauricio a� rma que, 
quanto à condenação na Justiça, os 
atos são anteriores à publicação da 
Lei da Ficha Limpa e que, por isso, a 
lei não poderia retroagir para afetá-lo. 
A juíza, porém, a� rmou que “não se 
trata de dar aplicação retroativa à lei, 
e sim de veri� car se o candidato pos-
sui algum impedimento legal (causa 
de inelegibilidade) no seu histórico, 
que ainda esteja produzindo efeito 
no momento do seu registro”.

CANDIDATURA MANTIDA
Ao Agora RN, Mauricio Marques 

a� rmou nesta terça-feira 20 que vai 
recorrer da sentença e que está con-
� ante em uma decisão favorável.

“Em 2018, aconteceu algo seme-
lhante. Recorri, ganhei e registrei 
minha candidatura a deputado esta-
dual. Ainda hoje (terça 20) vou entrar 
com recurso contra a decisão hoje 
proferida. Minha candidatura está 
mantida”, a� rmou o ex-prefeito.

Justiça Eleitoral barra candidatura de 
Mauricio à Prefeitura de Parnamirim
ELEIÇÕES 2020 | Ao Agora RN, Mauricio Marques afirmou nesta terça-feira 20 que vai recorrer da sentença e que está confiante em uma decisão favorável. Na sentença, juíza
destaca que ex-prefeito, que administrou a cidade entre 2009 e 2016 e que concorre a um novo mandato nas eleições deste ano, está inelegível para o cargo por três motivos

Ex-prefeito Mauricio Marques (dir.) e seu candidato a vice, Airene Paiva (PCdoB)

O presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e ministro 
do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Luís Roberto Barroso, dividiu 
entre “inocentes úteis” e “pro� ssio-
nais” as pessoas que disseminam 
notícias falsas no período eleitoral.

“Os pro� ssionais, nós preten-
demos ir atrás mesmo, com Polí-
cia Federal e o que seja necessário 
para impedir esse tipo de atuação”, 
a� rmou, em entrevista ao podcast 
Café da Manhã, do jornal Folha de 
S. Paulo.

Segundo o magistrado, a maior 
preocupação é com as “milícias 
digitais”. “São grupos organizados, 

hierarquizados, muitas vezes pagos 
indevidamente, que atuam para de-
sacreditar o sistema eleitoral ou as 
instituições.”

Barroso falou, ainda, sobre ou-
tros desa� os das eleições municipais, 
como as providências para realizar a 
votação em meio à pandemia e a � s-
calização do uso do dinheiro público 
e das cotas para negros e mulheres.

O presidente do TSE também 
citou a liberdade de expressão ao 
comentar a proibição de showmícios 
— que são vetados desde 2006, mas 
viraram assunto de novo depois que 
um juiz proibiu uma live do cantor 
Caetano Veloso para arrecadar doa-

ções a favor de dois candidatos.
A live de Caetano Veloso reverteria 

fundos para as candidaturas de Ma-
nuela d’Ávila (PCdoB), para a Prefeitu-
ra de Porto Alegre, e Guilherme Boulos 
(PSOL), para a Prefeitura de São Paulo.

No sábado 10, a Justiça Eleitoral 
suspendeu o evento, a pedido de Gus-
tavo Paim (Progressistas), concorrente 
de Manuela na capital gaúcha.

Paim solicitou que fosse vedada a di-
vulgação do “livemício” (nome dado à live 
com comício) com o cantor. Ao optar pela 
suspensão, o juiz Leandro Figueira Mar-
tins usou artigo da lei eleitoral que proíbe 
showmício e “eventos assemelhados”.

Ele diz que a divulgação do cantor 

tem evidente relação com a campa-
nha eleitoral da candidata e que a lei 
“veda a participação de artistas em 
‘showmício’ ou ‘evento assemelhado’, 
desimportando a existência, ou não, de 
remuneração”.

A lei proíbe showmício ou ato do 
tipo que promova candidatos, além de 
apresentação, remunerada ou não, de 
artistas “com a � nalidade de animar 
comício e reunião eleitoral”.

A live de Caetano seria realizada 
em uma plataforma digital com a co-
brança de R$ 60 por link de acesso em 7 
de novembro.

O ingresso iria direto para o � nan-
ciamento das duas campanhas. Ministro Luís Roberto Barroso, do STF

Barroso diz que usará PF contra profissionais das fake news
PRESIDENTE DO TSE

NELSON JR / STF
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SEM RECUO
Apesar de o número de casos de 

Covid-19 ter voltado a subir no Rio 
Grande do Norte nos últimos dias, 
o Governo do Estado vai manter o 
processo de reabertura gradual das 
atividades produtivas. Levando em 
conta o panorama atual, novas me-
didas de restrição estão descartadas.

DINHEIRO NA CUECA
O ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Luís Roberto Barroso 
suspendeu nesta terça-feira 20 os 
efeitos de sua decisão anterior que 
ordenava o afastamento do senador 
Chico Rodrigues (DEM-RJ), � agrado 
pela Polícia Federal na semana 
passada com dinheiro escondido na 
cueca. A determinação do ministro 
se dá depois de o próprio senador 
decidir pelo afastamento por 121 
dias.

CONSELHO DE ÉTICA I
Enquanto senadores postergam 

a decisão sobre o futuro de Chico Ro-
drigues, 21 processos estão parados 
nos conselhos de Ética do Senado 
e da Câmara. Os colegiados estão 
parados desde o início da pandemia 
— e ainda sem previsão de retorno.

CONSELHO DE ÉTICA II
Um dos processos parados — o 

primeiro enviado em 2020 — envolve 
um dos � lhos do presidente Jair 
Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). A representação 
contra Flávio aponta suposto envolvi-
mento com milícias no Rio de Janeiro, 
prática de “rachadinha”, lavagem de 
dinheiro e contratação de funcionários 
fantasmas quando ele era deputado 
estadual na Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj). Flávio Bolsonaro nega 
todas as acusações.

VACINA OBRIGATÓRIA I
Os deputados federais Carla 

Zambelli e Luiz Philippe de Orleans 
e Bragança (PSL-SP) apresentaram 
um projeto de lei para alterar norma 
editada pelo governo Jair Bolsonaro, 
em fevereiro deste ano, que instituiu a 
vacinação compulsória.

VACINA OBRIGATÓRIA II
Os parlamentares a� rmam que 

deve prevalecer a livre escolha do 
cidadão e que a imposição de uma 
campanha de vacinação contra a Co-
vid-19, sem comprovação de e� cácia, 
“representa retrocesso aos direitos 
fundamentais dos cidadãos”.

VACINA OBRIGATÓRIA III
O ministro das Comunicações, o 

potiguar Fabio Faria, resolveu entrar 
na celeuma sobre a obrigatoriedade 
ou não de se tomar vacina contra a 
Covid-19, apesar de sequer haver uma 
vacina de efeito con� rmado para uso 
no País, até o momento.

VACINA OBRIGATÓRIA IV
Na esteira do presidente Jair 

Bolsonaro, que tem rivalizado sobre 
o assunto com o governador de São 
Paulo, João Doria, Fabio foi para as 

redes sociais dizer que a vacina da 
Covid-19 não “entra em sua casa”. 
“Vivemos em um país democrático, 
governado por um Presidente que luta 
pela liberdade do povo. Isso signi� ca 
que nós, brasileiros, temos o DIREITO 
de escolha. Ninguém pode impor va-
cina, sobretudo porque sabemos que 
vacinas seguras costumam demandar 
tempo. Na minha casa, não entram!”, 
escreveu o ministro, em sua página no 
Twitter.

FOFOCA
O presidente Jair Bolsonaro classi-

� cou como “fofoca” a especulação de 
que o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), poderia assumir uma 
vaga como ministro no seu governo. 
A apoiadores na saída do Palácio 
da Alvorada, Bolsonaro disse que 
continuará tratando Maia como chefe 
do Legislativo.

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANAALEX
CERCADINHO I

O general Otávio Rêgo Barros, 
ex-porta-voz do governo de Jair Bolso-
naro, criticou o hábito do presidente 
de falar com apoiadores no chamado 
“cercadinho” do Palácio do Planalto. 
Segundo o antigo encarregado pela 
comunicação institucional da Presidên-
cia, essa prática esvaziou sua função.

CERCADINHO II
“Tecnicamente, fica muito difícil 

estabelecer uma estrutura comunica-
cional com a sociedade colocando na 
linha de frente a principal autoridade que 
promove a geração da informação”, disse 
Rêgo Barros na primeira entrevista depois 
de deixar o cargo. Ele falou ao programa 
Conversa com Bial, da TV Globo.

TCU
A Comissão de Assuntos Econô-

micos do Senado aprovou nesta terça-
-feira 20 a indicação do governo para 
o Tribunal de Contas da União (TCU): 
Jorge Oliveira, homem de con� ança 
do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ele 
é ministro da Secretaria Geral da Presi-
dência. Ele deve substituir o ministro 
José Múcio Monteiro, que anunciou 
sua aposentadoria. Múcio � ca no TCU 
até o � m de dezembro.

PARCERIA | Financiamento do banco poderá ser usado nas áreas de telecomunicações (incluindo tecnologia 5G, a próxima geração de rede de 
internet móvel), energia (incluindo nuclear, petróleo e gás e renováveis), infraestrutura, logística, mineração e manufatura (incluindo aeronaves)

O Banco de Exportação e Im-
portação dos Estados Unidos 
(EximBank) e o governo bra-

sileiro assinaram nesta terça-feira 20 
um acordo para investimentos de até 
US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) no Brasil.

O Exim e o Ministério da Eco-
nomia concordam em identi� car 
opções para usar o � nanciamento 
do banco americano nas áreas de 
telecomunicações (incluindo tec-
nologia 5G, a próxima geração de 
rede de internet móvel), energia 
(incluindo nuclear, petróleo e gás 
e renováveis), infraestrutura, logís-
tica, mineração e manufatura (in-
cluindo aeronaves), de acordo com 
informações da Embaixada dos Es-
tados Unidos no Brasil.

Na cerimônia de assinatura do 
memorando, no Itamaraty, em Bra-
sília, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que o Brasil está abrin-
do os horizontes de investimentos. 

“Fizemos um acordo com o Mer-
cosul, que estava parado há oito anos, 
com a União Europeia, parado há 20 
anos, � zemos um acordo com a Área 
de Livre Comércio Europeia. Come-
çamos negociações com Japão, Co-
reia do Sul, Canadá e chegamos a um 
grande acordo com os americanos 
para facilitar o comércio, convergên-
cia de marcos regulatórios e anticor-
rupção”, disse Guedes.

Ele acrescentou que o acordo com 
o Exim “vem no momento exato” em 

que os horizontes de investimentos 
em infraestrutura, logística, cabota-
gem, mineração, petróleo e gás natu-
ral estão sendo “desbloqueados”. 

“O Congresso está aprovando 
passo a passo cada uma dessas regras 
de modernização do marco de inves-
timentos e estamos trabalhando com 
os americanos nos organismos inter-
nacionais”, ressaltou.

OCDE
Também presente na cerimônia, 

o presidente Jair Bolsonaro falou 
sobre a satisfação em receber a comi-

tiva do embaixador Robert O’Brien, 
conselheiro de Segurança Nacional 
dos Estados Unidos, e agradeceu o 
apoio do presidente Donald Trump 
para a adesão do Brasil à Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE).

A OCDE reúne os países mais 
industrializados do mundo e estabe-
lece parâmetros conjuntos de regras 
econômicas e legislativas para os 
seus membros. Atualmente, o grupo 
conta com 36 países-membros, a 
maioria da Europa. 

Da América Latina, apenas o 

Chile e o México estão no grupo. Pa-
ra ingressar como membro, o Brasil 
deve cumprir uma série de requisi-
tos, em um processo que leve, em 
média, três anos.

Bolsonaro disse ainda que espera 
comparecer à posse para o segundo 
mandato de Trump, caso ele seja ree-
leito, nas eleições que acontecem em 
novembro nos Estados Unidos. “Não 
inter� ro, mas do coração e pelo res-
peito que tenho ao povo americano 
e pelo trabalho e consideração que 
Trump teve para conosco, [é] que ma-
nifesto dessa forma nesse momento”, 
disse o presidente.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Durante uma conferência orga-

nizada pelo Milken Institute também 
nesta terça, para discutir oportuni-
dades para Brasil e Estados Unidos, 
Paulo Guedes disse que o governo 
não vai aumentar a carga tributária. 
“Não vamos aumentar impostos no 
Brasil, vamos reduzir tributos das 
empresas”, disse Guedes.

Ele acrescentou o governo quer 
criar imposto sobre dividendos e sim-
pli� car o sistema tributário no Brasil.

A primeira parte da reforma tri-
butária foi enviada pelo governo em 
julho deste ano, com a uni� cação 
de tributos na futura Contribuição 
sobre a Receita decorrente de Opera-
ções com Bens e Serviços (CBS), com 
alíquota única de 12%.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e Kimberly Reed, do Eximbank, durante assinatura de acordo

Brasil e banco americano fecham 
acordo de US$ 1 bi em investimentos

ALBINO OLIVEIRA / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PANDEMIA

O Brasil con� rmou 661 
novas mortes provocadas pelo 
novo coronavírus, causador da 
Covid-19. Com isso, subiu para 
154.837 o número de vítimas 
da pandemia, segundo dados 
atualizados pelo Ministério da 
Saúde nesta terça-feira 20.

Segundo o ministério, a 
taxa de letalidade da doença 
se mantém em 2,9% e a de 
mortalidade está estável em 
73,7 pessoas para cada 100 mil 
habitantes. Nos contágios, o 
Governo Federal informa que 
foram 23.227 novos casos entre 
segunda e terça, aumentando 
para 5.273.954 a quantidade de 
pessoas que já se contamina-
ram desde março no País.

RIO GRANDE DO NORTE
De acordo com a Secreta-

ria Estadual de Saúde, no Rio 
Grande do Norte, foram 156 
novos casos con� rmados de 
Covid entre segunda e terça, 
além de 1 morte.

Com isso, o total de infecta-
dos no RN subiu para 78.704 e o 
de mortes, para 2.553.

BRASIL CONFIRMA 
661 NOVAS MORTES 
POR COVID, SENDO 
APENAS 1 NO RN

SÉRGIO LIMA / PODER360



A advogada Ana Luísa Gonçalves 
Rocha, que assinou sozinha o 
pedido de soltura de um dos 

principais chefes do Primeiro Coman-
do da Capital (PCC), André de Oliveira 
Macedo, o André do Rap, estagiou 
até o � m do ano passado no gabinete 
do ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que 
concedeu o habeas corpus.

Formada em direito em 2019 pela 
UnB (Universidade de Brasília), ela 
abriu um escritório com Eduardo 
Ubaldo Barbos, outro ex-funcionário 
de Marco Aurélio, em março deste ano.

Segundo pessoas próximas dos 
dois, eles se conheceram no gabinete 
do ministro. Apesar da sociedade, Ro-
cha assinou sozinha o habeas corpus 
em favor do tra� cante internacional.

O pedido foi deferido pelo pró-
prio ministro no início deste mês, e o 
tra� cante está foragido desde 10 de 
outubro. A liminar, no entanto, foi re-
formada pelo presidente do tribunal, 

ministro Luiz Fux. No dia 15 de outu-
bro, a corte con� rmou em plenário a 
sua revogação.

Os dois advogados têm outro pro-
cesso sob a relatoria de Marco Aurélio, 
no qual atuam na defesa de um juiz 
punido pelo CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça).

Com artigos e vida acadêmica na 
universidade voltados à advocacia tra-

balhista, Ana Luísa Golçalves Rocha é 
novata em processos no STF, onde pas-
sou a atuar neste ano.

O escritório da advogada com o 
ex-assessor de Marco Aurélio, o Ubaldo 
Barbosa Advogados, foi aberto pela du-
pla em uma sala comercial em Brasília. 
Barbosa � cou até fevereiro no gabinete 
do ministro e, em janeiro, recebeu salá-
rio líquido de R$ 17.144,41.

SENADO DÁ UM DRIBLE NO STF 
PARA PROTEGER CUECÃO

PLANO DE SAÚDE GERA
“SOBRA” ESPERTA PARA SINDICATO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

GOLEADA DE 7X0
Duas vezes condenado em segunda 

instância por corrupção e lavagem de 
dinheiro, Lula sofreu sete derrotas num 
só dia. O Superior Tribunal de Justiça 
negou os sete recursos do petista em 
ações da Lava Jato.

COMO É HABITUAL
A defesa do ex-presidiário Lula 

insiste na lorota de “perseguição”, 
mas os sete recursos negados pelo 
STJ seguem o caminho de todos os 
anteriores: nenhum questiona provas 
apresentadas pela acusação.

MÁ INFLUÊNCIA GARANTIDA
Ao decidir pela prisão domiciliar 

de quase 30 mil presos pais de 
menores, a Segunda Turma do STF 
de� niu que o benefício só pode ser 
aplicado a presos que não tenham 
praticado crimes violentos. Mas 
garantiu a milhares de crianças a má 
in� uência dos pais criminosos.

IMPRENSA SE FOI
Jornal mais antigo em circulação 

nos EUA, o New York Post continua 
com a conta bloqueada no Twitter, 
após divulgar matéria que revela 

e-mails comprovando as ligações e 
in� uência do candidato democrata a 
presidente, Joe Biden, com negócios 
do � lho na Ucrânia e outros países.

QUEM LACRA...
A vontade de ser politicamente 

correto foi tão grande no Sport do Recife 
que a terceira camisa do time, na cor rosa, 
chegou com um escudo... do Santos. Os 
dois clubes são patrocinados pela Umbro.

BIRRA NÃO É SUFICIENTE
Ao negar processo oportunista 

que tentava impedir a privatização da 
CEB, a estatal de energia de Brasília, 
o desembargador Giordano Costa 
resumiu a ação dos insatisfeitos 
com o programa de desestatização: 
“insatisfaç ã o nã o é  fundamento para 
o impedimento da prá tica do ato”.

CLUBE DO MILHÃO
Após Espanha e Argentina 

atingirem um milhão de casos do 
coronavírus, Colômbia e França vão 
entrar nesta semana no grupo que 
ninguém quer integrar. Os quatro 
países se juntam a EUA, Índia, Brasil 
e Rússia como os únicos países com 
mais de 1 milhão de casos de Covid.

Empresas de ônibus do DF bancam plano de saúde para seus 
empregados, cujo valor mensal é transferido ao sindicato dos 
rodoviários. A empresa Hapvida cobra R$260,12 de cada um dos 
11.500 planos de saúde, segundo documentos em poder da coluna, 
mas o sindicato exige R$277,29 das empresas de ônibus. A manobra 
garante “sobra” de R$200 mil mensais e R$2,4 milhões anuais ao 
sindicato. Esses custos e a sobra esperta impactam na tarifa paga 
pelos usuários e o governo do DF.

TOMA QUE O FILHO É TEU
Secretário de Mobilidade, 

Valter Casimiro, diz que não 
sabia da diferença e que o 
governo pode até descontá-la dos 
subsídios pagos às empresas.

IMPOSTOS SINDICAL DE VOLTA
A suspeita é que a esperteza 

de cobrar a mais das empresas 

restaurou a receita do imposto 
sindical, que foi extinto na 
reforma trabalhista.

AINDA ACHAM POUCO
Apesar da cobrança a mais, 

a entidade agora exige das 
empresas 10% de aumento na 
verba para o plano de saúde já 
“superfaturado”.

A manobra do Senado teve significado de drible nos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que se preparavam para apoiar, nesta quarta-feira 
(21), a decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso afastando 

do cargo o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), o “cuecão de ouro”. O pedido 
de licença de 121 dias, ideia da “raposa felpuda” Jayme Campos (DEM-MT), 
experiente presidente do Conselho de Ética, cumpriu o papel de neutralizar a 
ordem do ministro, que a revogou. bApós as críticas à sua decisão monocrática, 
Barroso pediu avaliação do plenário do STF. Foi um xeque. Mas o xeque-mate 
seria dos senadores. As alegações em defesa de Cuecão espantaram até os 
mais malandros, como a de que haver enfiado dinheiro nas nádegas por “ato 
impensado”. Quando se viu às voltas com a Polícia Federal, Cuecão tentou 
esconder um dinheiro que, agora, afirma lhe pertencer e ter origem “lícita”. 
Anrã. A reação exitosa da bancada malandra do Senado faz prever que o caso 
envolvendo Chico Rodrigo vai para a galeria dos que acabam em pizza.
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ELEIÇÕES 2020  | Relator do processo, juiz eleitoral Carlos Wagner, acatou o parecer do Ministério Público e 
derrubou a decisão da primeira instância, que havia absolvido deputado. Ação foi protocolada pelo PSOL

Por 4 votos a 3, o Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte 
(TRE-RN) condenou nesta terça-

-feira 20 o deputado estadual e candi-
dato à Prefeitura do Natal Coronel Aze-
vedo (PSC) por propaganda eleitoral 
antecipada. O candidato deverá pagar 
multa de R$ 5 mil e remover a propa-
ganda em até dois dias.

Durante o julgamento, o relator do 
processo, juiz eleitoral Carlos Wagner, 
acatou o parecer do Ministério Público 
e derrubou a decisão da primeira ins-
tância, que havia absolvido Azevedo. A 
ação foi protocolada pelo PSOL.

Acompanharam o relator os juízes 
Ricardo Tinoco e Geraldo Mota, tendo 
divergido o desembargador Claudio 
Santos e os juízes Adriana Magalhães e 
Fernando Jales. No voto de desempate, 
o presidente da corte, desembargador 
Gilson Barbosa, acompanhou o relator.

Na representação movida pelo 
PSOL, o partido acusou propaganda 
política antecipada em um outdoor 
instalado na Av. Felizardo Moura, no 
Bairro Nordeste, no mês de setembro. 
O outdoor continha uma foto do de-
putado - então pré-candidato - ao lado 
do presidente Jair Bolsonaro, acompa-
nhada de mensagem de agradecimento 
ao presidente pelas ações do Governo 
Federal na pandemia da Covid-19, além 
de logomarca do parlamentar estadual 
e suas redes sociais.

A defesa do candidato alegou ine-
xistência de propaganda eleitoral na 
peça. Na sustentação oral, o advogado 

Donnie Allison adicionou que “se o de-
putado tivesse utilizado o outdoor pra 
fazer propaganda, teria divulgado em 
suas redes sociais, pois alcançaria mais 
pessoas do que o outdoor”. Também 
alegou que o outdoor não se relaciona 
com as eleições. “É uma prestação de 
contas do deputado”, argumentou o 
defensor.

“Embora tenha feito agradecimen-
to ao presidente da República, o ato 
tem intenção eleitoral. Alguém que se 
diz apoiado pelo presidente, na atual 
conjuntura política brasileira, está ex-
plorando o prestígio político deste”, a� r-
mou o juiz Carlos Wagner, em seu voto.

Ao acompanhar o relator, o presi-
dente do TRE-RN, desembargador Gil-
son Barbosa, entendeu que a intenção 
da propaganda era de angariar votos. 
“É possível, sim, concluir que o pré-can-

didato tentou construir a comunicação 
de que está alinhado com a postura do 
presidente da República. O receptor da 
mensagem que comungar com a ideia 
que está oculta pode ser levado a querer 
votar com candidato que está alinhado 
com o chefe do Executivo federal”, a� r-
mou.

“Ademais, na propaganda, consta 
a logomarca com seu nome político e 
cargo eletivo ocupado ‘Coronel Azevedo 
- Deputado Estadual’, bem como men-
ção a suas redes sociais. Sendo assim, 
há caráter de propaganda eleitoral no 
outdoor e, por estar veiculada em plata-
forma vedada pela Lei das Eleições, é ir-
regular”, concluiu o presidente da corte.

Em nota, a assessoria de Coronel 
Azevedo negou irregularidades e infor-
mou que o deputado estadual vai recor-
rer da decisão.

Deputado estadual Coronel Azevedo (PSC) e apoiadores durante ato de campanha eleitoral

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, que soltou André do Rap

TRE-RN condena Coronel Azevedo 
por propaganda política antecipada

Advogada que pediu soltura de 
André do Rap estagiou no Supremo

HABEAS CORPUS

NELSON JR. / STF

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO



5GERAL|  QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2020



6 GERAL QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2020   |

BUGGY NATAL / REPRODUÇÃO

MARCELO HOLLANDA

Dentro da lógica das crises de 
que quanto maior o negócio, 
maior o tombo, dois seg-

mentos que não negociam ações na 
bolsa e praticamente não ganharam 
quase nada este ano já iniciaram 
uma reação.

Enquanto grandes operadoras tu-
rísticas como a CVC acumulam per-
das milionárias no terceiro trimestre 
deste ano, pelo menos dois nichos do 
setor no RN - o voltado para a terceira 
idade e o de passeios de buggy pelo 
litoral norte - começam a respirar 
depois de sete meses de isolamento 
social.

Mesmo com a indefinição sobre 
uma segunda onda do novo coro-
navírus pairando no ar, o turismo 
regional, que já vinha acusando um 
aquecimento visível na hotelaria, co-
meçou a trazer de volta um público 
que ainda não ousava por a cara de 
fora: a turminha da terceira idade.

Grande aposta das operadoras 
no ano passado, esta distinta faixa 
de consumidores desapareceu em 
março, quando a pandemia passou 
a ameaçar especialmente os idosos, 
cujo hábito de frequentar excursões 
e pacotes turísticos internacionais é 
notório.

“É muito bom ver que eles estão 
voltando e a gente só pode dizer: 
sejam bem vindos, cuidaremos bem 
de vocês”, comemora Selva Pimenta, 
dona de uma das agências de turismo 
de Natal que opera esse segmento há 
mais de três décadas.

Depois do Carnaval deste ano, to-
dos os eventos interessantes do setor 
foram exterminados pelo coronaví-
rus, desde a Semana Santa, no fim de 
março, passando pelo Dia de Tiraden-

tes, em 21 de abril; São João em junho, 
quando a empresa fretava muitas 
excursões para Areia, na Paraíba, sem 
se esquecer do Festival do Fondue em 
Martins, entre 12 a 14 de julho.

Mesmo assim, a clientela de Selva 
Pimenta, como é mais conhecida  Ma-
ria Luz da Selva Lopes Pimenta, ainda 
vai demorar um pouco para recom-
por os lucros de antes da pandemia, 
já que os protocolos de biosegurança 
para o seu negócio, por princípio, são 
mais exigentes, incluindo também os 
pontos de apoio.

“Aqui o atendimento presencial 
continua com hora marcada, dando 
preferência a pessoas de uma mesma 
família”, diz a agente de viagem Rais-
sa Pimenta.

A última excursão para o exterior 
da agência foi no fim do ano passa-

do, para a França e a Bélgica. Outras 
marcadas para este ano, como para o 
Reino Unido e Itália, desapareceram 
no calendário junto com a pandemia, 
o apagão aéreo e a quarentena rígida 
na Europa.

Segundo Raíssa, a agência fechou 
provisoriamente as portas no dia 23 
de março, reabrindo em 17 de agosto 
na base do agendamento. Enquanto 
isso, todos os seis colaboradores fica-
ram em regime de home office, sem 
nenhuma demissão no período.

“Nossa responsabilidade vai além, 
ao lidar com um público que é mais 
grupo de risco. Isso faz com que fis-
calizemos todos os pontos que rece-
berão nossos grupos, o que dá uma 
carga de trabalho e preocupação re-
dobrados”, afirma Raissa.

Nesses quase sete meses de para-

deira, o faturamento da empresa de-
sabou 90% do que foi no ano anterior 
e na média das últimas temporadas.

PASSEIOS
O outro setor que comemora a 

volta ao trabalho e de uma maneira 
acima da expectativa é o dos buggei-
ros  que encontraram no litoral norte 
potiguar, por questões topográficas 
principalmente, seu ganha pão. 

“A volta não poderia ser melhor. 
Estamos faturando até mais do que 
nessa época no ano passado. O que 
mudou foi o público”, diz Célio Perei-
ra Barreto, que já está com a agenda 
cheia até janeiro, mas insiste que bu-
ggy é como coração de mãe: sempre 
tem mais um.

“Ao invés dos turistas de São 
Paulo e Rio, estão aparecendo os 

daqui mesmo do interior e da Para-
íba”, diz ele.

Segundo ele, se há uma coisa con-
sagrada no meio é que não se conhece 
as belezas do Litoral Norte se não for 
a bordo de um buggy. “E ao contrário 
de destinos como o Litoral Sul e Pipa, 
já muito bem servido de outros meios 
de transportes, o nosso já é a cara do 
destino, repleto de coisas típicas para 
ver e aventuras a viver”, afirma.

Um grande grupo de buggeiros no 
WhatsApp e muita solidariedade ga-
rante ocupação completa por veículo. 
Quem tem pedidos sobrando e não 
pode atender repassa para um parcei-
ro, que, por sua vez, estando ocupado, 
passa para outro.

Hoje, são por volta de 400 buggei-
ros disputando o mercado e, segundo 
Célio, a maior parte desse contin-
gente, especialmente os mais profis-
sionais e organizados, não sentirá os 
efeitos da pandemia neste fim de ano.    

E os passeios, para quem ainda 
não fez, são inesquecíveis. Incluem 
quatro praias e três lagoas, passando 
por Genipabu. Há paradas para o ba-
nho em Pitangui, antes do condutor 
seguir para a Praia de Jacumã, onde 
estão localizadas as famosas dunas e 
lagoa e onde os turistas costumam se 
divertir no “aerobunda”, que é a des-
cida na tirolesa, e o “esquibunda”, a 
descida na prancha.

O “esquibunda” foi proibido na 
lagoa, mas tem o “Eskbunda” do Cíce-
ro, nas dunas de Jacumã, e no Pargus 
Club, que fica entre a duna e a estrada 
que liga as praias de Jacumã e Muriú. 
E, é claro, o “Kamikase”, uma descida 
radical em prancha de more board.

Pagando um valor extra para o bu-
ggeiro, o turista pode conhecer o Par-
que das Dunas Móveis de Genipabu, 
área de preservação permanente.

Turismo para a terceira idade e 
passeios de buggy voltam à ativa
ECONOMIA | Mesmo com a indefinição sobre uma segunda onda do novo coronavírus pairando no ar, o turismo regional mudou a feição dos visitantes e comanda a retomada depois
de seis meses de paradeira. Grande aposta das operadoras no ano passado, público da terceira idade desapareceu em março, quando pandemia passou a ameaçar os idosos

Setor de passeios de buggy começa a respirar após sete meses de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus

Em sorteio determinado pelo 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux, o minis-

tro Alexandre de Moraes foi apontado 
novo relator do inquérito em que o 
presidente Jair Bolsonaro é investigado 
por suposta interferência indevida na 
Polícia Federal.

Iniciativa de Fux, a redistribuição 
imediata do caso impedirá que o esco-
lhido de Bolsonaro para a vaga antes 
ocupada pelo ministro Celso de Mello 
herde a relatoria do caso, que estava 

nas mãos do decano.
O presidente do tribunal tomou a 

medida um dia antes de o Senado anali-
sar a indicação do desembargador Kas-
sio Nunes Marques para o Supremo. A 
sabatina de Marques está marcada para 
esta quarta-feira 21, no Senado.

O resultado do sorteio está longe 
de agradar ao Palácio do Planalto. Ale-
xandre de Moraes não é um ministro 
alinhado ao governo e tornou-se alvo 
de bolsonaristas por causa de sua atua-
ção no inquérito das fake news.

O plano inicial de Fux era deixar que 
o sucessor de Celso de Mello também 
assumisse a relatoria desse inquérito, 
mas ele mudou de posição. Pelas regras 
do Supremo, sempre que um ministro 
se aposenta, o sucessor fica com todos 
os seus processos. Há uma exceção no 
regimento, para os casos em que o in-
teressado no processo ou o Ministério 
Público solicitar redistribuição. Foi o 
que aconteceu. O ex-ministro da Justiça 
Sérgio Moro, autor das acusações con-
tra Bolsonaro, foi o autor do pedido. Moraes também é relator do inquérito das fake news, que tem aliados de Bolsonaro como alvo

Moraes é o novo relator do inquérito 
que investiga interferência na PF

SUPREMO
ROSINEI COUTINHO / STF
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Pedido de Licença Simplificada

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO NETO, CPF: n° 231.150.414-20, Torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA a  LICENÇA SIMPLIFICADA,  de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no 
Município de EXTREMOZ-RN.

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO NETO
Arrendatário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO FREI DAMIÃO inscrito sobre CNPJ 08.547.432/0008-03 torna público que requer do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação 
da Licença de Operação para um Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos com capacidade de 
60m³ de armazenamento localizado na Rua Ângelo Varela 894 – Centro – Alto do Rodrigues - RN

HUGO NOBRE CABRAL
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLICADA

A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
da Extração de Saibro em 2,28 ha, utilizada para manutenção das estradas visando no escoamento da 
produção de cana de açúcar, localizada na Fazenda São Roque, no município de Vila Flor/RN  

CÉLIDO RICARDO DA SILVA
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
059/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 06/11/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 20/10/2020. 
Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM.

IMUNIZAÇÃO | Para o protocolo de intenções de compra de doses da CoronaVac, uma medida provisória será editada para disponibilizar o crédito 
orçamentário de R$ 1,9 bilhão; primeira etapa do plano de imunização vai abranger idosos, pessoas de grupos de risco e profissionais da saúde

O Ministério da Saúde definiu a 
compra de 46 milhões de doses 
da Coronavac, vacina contra a 

Covid-19 produzida pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac Biotech. O imu-
nizante será distribuído pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A expectativa é de que o plano de 
vacinação seja iniciado em dezembro. 
A primeira etapa de imunização vai 
abranger idosos (acima de 65 anos), 
pessoas de grupos de risco (portado-
res de doenças como diabetes e hiper-
tensão, asma, doença pulmonares e 
cardícas) e os profissionais de saúde. 

Para o protocolo de intenções de 
compra de doses da CoronaVac, uma 
nova medida provisória será editada 
para disponibilizar crédito orçamen-
tário de R$ 1,9 bilhão. O Ministério da 
Saúde já havia anunciado, também, o 
investimento de R$ 80 milhões para 
ampliação da estrutura do Instituto 
Butantan, de São Paulo, que auxiliará 
na produção da vacina no Brasil.

Em fase final de testes e com 
baixos índices de efeitos adversos, 
a Coronavac ainda precisará ser 
devidamente aprovada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Caso seja aprovada, a dis-
tribuição será feita pelo Programa 

Nacional de Imunizações.
A decisão foi anunciada depois 

que técnicos do Instituto Butantan  
viajaram a Brasília para apresentar 
ao Ministério da Saúde as informa-
ções pedidas sobre a vacina chi-
nesa. O Butantan é uma entidade 
técnica ligada ao Governo de São 

Paulo.
Acrescentadas as 46 milhões de 

doses da Coronavac, o Brasil pode 
chegar pelos acordos já definidos a 
um total na casa de 188 milhões de do-
ses de imunizantes contra a Covid-19. 
Como as principais vacinas em teste 
trabalham com duas doses, esse total 

seria o equivalente à vacinação de cer-
ca de 44% da população brasileira. 

O total de vacinas é composto 
também pelas cerca de 100 milhões 
de doses negociadas da vacina produ-
zida pela Universidade de Oxford, da 
Inglaterra, e pela farmacêutica Astra-
Zeneca.

Em fase final de testes e com baixos índices de efeitos adversos, a Coronavac ainda precisará ser devidamente aprovada pela Anvisa

Governo brasileiro vai usar vacina 
chinesa contra Covid-19 no SUS

Reuters

DESTRUIÇÃO

Parte do calçadão da praia 
de Areia Preta, localizado na 
Zona Leste de Natal, cedeu 
na tarde desta terça-feira 20. 
Segundo moradores, o local já 
estava sem proteção há alguns 
meses e veio a desmoronar com 
a força do mar, inviabilizando 
até mesmo o acesso à praia. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas e 
Infra-estrutura (Semov), a licita-
ção para a obra de restauração 
do calçadão já foi aprovada e 
aguardam os trâmites da Pre-
feitura para que o serviço seja 
iniciado nos próximos dias.

Serão feitas a contenção 
do calçadão (no valor de R$ 
97 mil reais) e a construção de 
uma escadaria (no valor de R$ 
27 mil reais). Enquanto isso, 
equipes da secretaria devem ir 
nesta quarta-feira ao local para 
tentar amenizar a situação do 
calçadão.

PARTE DE CALÇADÃO 
DESABA NA ORLA 
DE PRAIA DE AREIA 
PRETA

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) vai monitorar 
possíveis casos de reinfecção 

pela Covid-19. A  Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria modificou o fluxo 
de notificação e investigação dos casos 
de contágio pelo SARS-COV-2 no terri-
tório do Rio Grande do Norte. 

De acordo com Alessandra Luc-
chesi, subcoordenadora da Vigilância 
Epidemiológica diante desta nova 
perspectiva, a Sesap vai acompanhar 
de pacientes Covid-19 por tempo pro-
longado independente da diminuição 
dos sintomas, bem como não está auto-
rizado o descarte de amostras positivas 
para SARS-CoV2. Além disso, o arma-
zenamento das amostras também será 
feita por prazo indeterminado, tanto as 
amostras analisadas pelos laboratórios 
públicos quanto laboratórios privados.

“Até 90 dias após a primeira infec-
ção é possível encontrar fragmento 
viral nas vias nasais e a orofaringe do 
paciente. Como até o presente mo-
mento nenhum paciente positivou em 
RT-PCR após 90 dias da data da primei-
ra confirmação de infecção, optamos 
por ampliar a sensibilidade da rede de 

vigilância no RN com a investigação de 
possíveis casos”, esclarece Alessandra 
Lucchesi.

Nessa perspectiva, qualquer pa-
ciente que tenha o RT PCR positivo 
numa primeira infecção que após 60 
dias apresente qualquer sintoma de 
síndrome gripal, será investigado para 
possível caso de reinfecção. “Esse pro-

cedimento só será válido com pacien-
tes que apresentem o diagnóstico com 
a RT PCR. Essa investigação consiste 
na análise tanto nos aspectos clínicos, 
quanto no genoma do vírus, ou seja na 
estrutura genética do vírus, para que a 
gente consiga identificar uma possível 
reinfecção”, finaliza a subcoordenado-
ra.

Sesap recomenda acompanhamento de pacientes infectados pela Covid-19 por tempo prolongado 

RN vai investigar possíveis casos
de reinfecção pelo novo coronavírus

PANDEMIA

Ney Douglas /Agora RN
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ANDERSON BARBOSA

O Mecanismo Nacional de Pre-
venção e Combate à Tortura 
(MNPCT) está  em missão 

no Rio Grande do Norte. O trabalho 
de inspeção, que tem os alvos man-
tidos em sigilo, será feito ainda esta 
semana em conjunto com o Comitê 
Estadual de Prevenção e Combate à 
Tortura (CEPCT). O objetivo também 
é cobrar o cumprimento de recomen-
dações feitas ao Estado nos anos de 
2017 e 2018. 

Esta é a terceira vez que o Me-
canismo vem ao Estado. A primeira 
foi em 2017, ano em que ocorreu o 
“Massacre de Alcaçuz”. A rebelião 
terminou com 27 presos assassi-
nados – uns foram decapitados, 
outros esquartejados ou carboni-
zados. O corpo de um dos internos 
mortos jamais foi encontrado. Ao 
todo, 74 detentos foram indiciados 

pela matança. A segunda visita 
aconteceu em 2018.

“Faremos o monitoramento das 
nossas recomendações, de 2017 e 
2018, aferindo o nível de implantação 
e a repercussão na política estadual 
de prevenção e combate à tortura 
a partir de diálogos institucionais”, 
disse Bárbara Suelen Coloniese, co-
ordenadora geral do Mecanismo, 
sem revelar as unidades que serão 
visitadas. No relatório de 2018, por 
exemplo, consta que das 73 recomen-
dações feitas pelos órgãos antitortura 
ao � nal de 2017, apenas uma delas 
haviam sido cumprida: a realização 
de concurso público para agentes 
penitenciários.

Em 2019 uma das recomenda-
ções mais importantes foi cumprida: 
a reestruturação do Comitê Estadual 
de Prevenção e Combate à Tortura.

O MNPCT é um órgão de Estado 
que atua de forma autônoma e inde-

pendente. Em funcionamento desde 
março de 2015, o Mecanismo tem co-
mo uma de suas atribuições planejar 
e realizar visitas periódicas a pessoas 
privadas de liberdade em todas as 
unidades da federação, a � m de veri-
� car as condições de fato e de direito 
a que se encontram submetidas. 

RECOMENDAÇÕES
A maioria das recomendações 

apresentadas para o Estado do Rio 
Grande do Norte foi elaborada após 
graves denúncias de falhas nos pro-
cedimentos periciais, sofrimentos 
físicos impostos aos presos, revistas 
vexatórias aos detentos e familiares, 
falta de banho de sol, casos frequen-
tes de internos com tuberculose e 
HIV/AIDS, trabalho sem remição de 
pena, silêncio obrigatório, desnuda-
mento, tortura postural e extração, 
que é a retirada à força de um preso 
de sua cela.

MECANISMO DE PREVENÇÃO À TORTURA 
CHEGA AO RN PARA COBRAR RECOMENDAÇÕES

INSPEÇÃO | Órgão monitora 
mudanças nos procedimentos 
periciais impostos aos internos 
do sistema prisional potiguar; 
denúncias recebidas pelo 
mecanismo apontavam para a 
ocorrência de sofrimentos físicos 
impostos aos presos, revistas 
vexatórias e até casos frequentes 
com tuberculose e HIV/AIDS 
dentro das prisões 

Relatório aponta 
“seríssimas 
semelhanças” de 
Alcaçuz com o 
presídio de Abu 
Ghraib

Alcaçuz, a maior penitenciá-
ria do Rio Grande Norte, foi com-
parada a Abu Ghraib, o presídio 
iraquiano que foi centro de tor-
tura durante o regime de Saddam 
Hussein e escândalo mundial 
após a divulgação de imagens de 
presos sendo humilhados e tor-
turados por soldados americanos 
em 2004.

Segundo o “Relatório de Mo-
nitoramento de Recomendações: 
Massacres Prisionais dos Estados 
do Amazonas, do Rio Grande do 
Norte e de Roraima”, que foi apre-

sentado à imprensa em novem-
bro de 2018, presos potiguares 
foram vítimas de violência física 
e psicológica com “seríssimas 
semelhanças” às sofridas pelos 
detentos iraquianos.

O documento, que foi elabo-
rado por membros do MNPCT 
e do CNPCT,  apresenta relatos 
de casos de humilhação coletiva, 
desnudamentos, maus-tratos e 
constrangimentos de mulheres 
grávidas e crianças parentes de 
presos. Também houve denún-
cias de agressões extremas, como 
espancamentos, dedos fratura-
dos e até desmaios causados por 
enforcamento com cassetete.

Tais violências, que atacam 
a dignidade humana, ainda de 
acordo com o relatório, tiveram 
início depois que agentes peni-
tenciários de uma força-tarefa 
nacional e do próprio estado reto-
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REPRODUÇÃO 

MECANISMO DE PREVENÇÃO À TORTURA 
CHEGA AO RN PARA COBRAR RECOMENDAÇÕES

O Comitê Estadual de Pre-
venção e Combate à Tortura 
(CEPCT) é um órgão paritário, 
que conta com membros de 
seis secretarias e de três outros 
órgãos da administração esta-
dual, além de representantes da 
sociedade civil e pro� ssionais de 
instituições de ensino superior. 

Comitê Estadual 
de Prevenção e 
Combate à Tortura

maram o controle da penitenciá-
ria, após o Massacre de Alcaçuz.

Além de trazer à tona denún-
cias de abusos e casos de maus-
-tratos, o relatório ainda cobrou 
do poder público soluções para a 
superlotação em Alcaçuz e infor-
mações sobre detentos, que após 
a carni� cina, ainda são conside-
rados ‘desaparecidos’. A Seap diz 
que 16 presos, não localizados na 
recontagem, simplesmente fugi-
ram. Já o Mecanismo e o Comitê, 
trabalham com uma lista de 32 
internos sem paradeiro.

O relatório também foi pro-
duzido com o intuito de dar trans-
parência a uma série de recomen-
dações feitas após os massacres 
aos poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário.  No link https://
mnpctbrasil.files.wordpress.
com/2019/09/relatriodemo-
nitoramentoderecomendaes.

pdf é possível acessar a íntegra 
do “Relatório de Monitoramento 
de Recomendações: Massacres 
Prisionais dos Estados do Ama-
zonas, do Rio Grande do Norte e 
de Roraima”.

O objetivo da instituição é o de 
coibir o tratamentos ou penas 
cruéis, desumanas e degradan-
tes, no sistema penitenciário 
local, unidades socioeducativas 
para adolescentes e demais insti-
tuições de privação de liberdade.

Um decreto da governadora 
Fátima Bezerra, publicado no 

início de novembro do ano pas-
sado, reestruturou o CEPCT, 
que foi criado em 2010. 

Entre outras atribuições, 
cabe ao Comitê elaborar um 
plano estadual de prevenção e 
combate à tortura no Estado 
e realizar ações de inspeção e 
monitoramento em institui-

ções de privação de liberdade.
São convidados permanen-

tes do CEPCT representantes do 
Ministério Público (Estadual e 
Federal), do Poder Judiciário po-
tiguar, Assembleia Legislativa, os 
Conselhos Estaduais e o Institu-
to Técnico-Cientí� co de Perícia 
(Itep).

Monitoramento foi iniciado após a 
rebelião no presídio de Alcaçuz em 2017
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EDUCAÇÃO SUPERIOR | Avaliação realizada pelo Ministério da Educação nas áreas da Saúde, Agrárias e 
Engenharias mostra que Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem 11 cursos com nota máxima

A Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN) melhorou o 
conceito dos cursos de graduação 

avaliados no Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade) 2019. A 
instituição tem 11 cursos com conceito 5, 
que é a nota máxima. Nesta edição, a ava-
liação realizada pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) analisou os cursos das áreas da 
Saúde, Agrárias e Engenharias.

De acordo com o coordenador de 
Acompanhamento, Planejamento e 
Avaliação Acadêmica da UFRN, Fabia-
no do Espírito Santo Gomes, 78% dos 
cursos foram avaliados com conceito 4 
ou 5, pontuação considerada de exce-
lência. Outro destaque da avaliação foi 
que a UFRN dobrou o número de cur-
sos com nota máxima, nas graduações 
avaliadas nesta edição do Enade, pas-
sando de quatro para 11 graduações 
com conceito máximo. Além disso, 
nenhum curso obteve conceito baixo.

Na avaliação do professor Fabia-
no Gomes, a Política de Melhoria da 
Qualidade do Ensino da UFRN tem 
papel fundamental nessa evolução, 
por orientar os cursos a analisarem 
os resultados anteriores e planejarem 
suas ações objetivando a melhoria do 
desempenho no Enade e o aperfeiçoa-

mento da qualidade acadêmica.
Além disso, ele considera que o 

trabalho das coordenações de curso, 
assessores acadêmicos e direções de 
Centros têm assistido seus alunos, 
buscando motivá-los e orientá-los a 
respeito do exame. “E, claro, a Adminis-
tração Central que tem apoiado a Pró-
-Reitoria de Graduação (Prograd) na 
busca por esse objetivo, sem esquecer 
o apoio dado pela Superintendência de 

Informática (Sinfo) e pela Secretaria de 
Gestão de Projetos (SGP)”, considera.

Receberam conceito máximo (no-
ta 5): Arquitetura e Urbanismo (Natal), 
Educação Física (Natal), Enfermagem 
e Obstetrícia (Natal), Engenharia Civil 
(Natal), Engenharia de Produção (Na-
tal), Engenharia Elétrica (Natal), Fisio-
terapia (Natal), Fonoaudiologia (Natal), 
Medicina (Natal) e Nutrição (Natal e 
Santa Cruz).

Avaliação do MEC aponta que 78% dos cursos da UFRN foram avaliados com conceito 4 ou 5

UFRN dobra quantidade de cursos 
com avaliação máxima no Enade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020.

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ nº 10.267.386/0001-56, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo 
dia 05 de novembro de 2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico visando o Registro de Preços, objetivando selecionar propostas de 
empresas especializadas no fornecimento de medicamentos visando atender as 
necessidades das Unidades de Saúde do município de Cerro Corá/RN, de acordo com o 
Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. 
Esta licitação é referente aos itens desertos e fracassados no Pregão Eletrônico 019/2020. O 
E d i t a l  e n c o n t r a - s e  a  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  s i t e : 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou 
pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 20 de outubro de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 02910002001306/2020-51

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
através de seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, que tem como objeto contratação de 
empresa destinada a prestação de serviços de sinalização viária horizontal e vertical, com 
o fornecimento de materiais, para implantação de dispositivos delimitadores na malha 
viária do Estado do Rio Grande do Norte. A sessão pública será realizada no dia 06 de 
NOVEMBRO de 2020, às 10:00 horas (horário de Brasília) através da website: https://licitacoes-
e.com.br/aop/index.jsp (Código identificador do Banco do Brasil nº 841002). O Edital poderá 
ser adquirido através do site https://www.licitacoe-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer informação 
poderá ser obtida através do e-mail cpldetran@rn.gov.br ou cpldetranrn@gmail.com. 

Natal/RN, 19 de outubro de 2020
Silvia Augusta Barbalho Guimarães

Pregoeira Oficial

Edital De Citação - Prazo de trinta (30) dias O(A) Doutor(a) Carla Virginia Portela Da Silva Araujo Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Mossoró/RN, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. Faz Saber, a quantos o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias virem ou dele 
conhecimento tiverem que tramita neste juízo e respectiva Secretaria, a Ação de Execução nº 0816482-05.2019.8.20.5106 proposta por Polimix 
Concreto Ltda em desfavor de J R De F Fernandes, na qual foi determinada a Citação por edital, eis que a parte ré/executada encontra-se em 
lugar incerto e não sabido. Finalidade: Citar a parte executada J R De F Fernandes, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 
quantia pleiteada na inicial , já devidamente atualizada monetariamente, acrescendo-se 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor 
atualizado, reduzidos à metade para o caso de integral pagamento no tríduo legal (Art. 827, do CPC) e custas. A parte executada disporá do 
prazo de 15 (quinze) dias para opor Embargos (art.s 914 e 915 do CPC), independente da garantia do juízo, podendo, ainda, requerer(em) o 
parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescida de juros compensatórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 
desde que deposite em juízo 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de custas e de honorários advocatícios (art. 916 CPC). 
Registre-se que será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios (art. 918. 
Parágrafo único, CPC), capaz de ensejar a aplicação das sanções e multa previstas no parágrafo único do art. 744 do Código de Processo Civil. 
Não efetuado o pagamento no prazo supra, proceder-se-á a penhora e avaliação de bens da parte executada, tantos quantos bastem para o 
cumprimento da obrigação, observada a ordem de preferência estatuída no art. 835 do CPC, com a lavratura do respectivo auto e intimação da 
parte executada. Com as advertências dos artigos 335, III, e 344, ambos do CPC, bem como, de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido este que será afixado e publicado na 
forma da lei. Dado E Passado nesta Cidade e Comarca de Mossoró-RN, Eu, Iraneide De Oliveira, Auxiliar Técnica, o digitei. K-20e21/10

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que 
Está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a renovação das seguintes licenças: 

 Renovação de licença de operação Nº2017-116654/TEC/(RLO-1353), para o poço de petróleo 
de código 3-CNB-2-RN, localizado no campo Sabia Bico de Osso, Bloco POT-T-748, em Zona 
Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Renovação de licença de operação Nº2017-116652/TEC/(RLO-1352), para a linha do poço de 
petróleo de código 3-PBC-3-RN, localizado no campo Sabia Bico de Osso, Bloco POT-T-748, em 
Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Renovação de licença de operação Nº2017-116647/TEC/(RLO-1351), para o poço de petróleo 
de código 3-PBC-3-RN, localizado no campo Sabia Bico de Osso, Bloco POT-T-748, em Zona 
Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.   

 
Braz Gaudencio dos Santos Santana 

Representante Legal 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que 
Está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a renovação das seguintes licenças: 

 Renovação de licença de operação Nº2017-116657/TEC/(RLO-1354), para o poço de petróleo 
de código 3-PRR-3-RN, localizado no campo Sabia da Mata, Bloco POT-T-749, em Zona Rural 
do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

     
Braz Gaudencio dos Santos Santana   

Representante Legal  
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A EMPRESA AGUA MINERAL PARAISO LTDA- ME, localizada na Fazenda Buriti Km 11, CNPJ: 
12.011.776/0001-96, torna público que esta requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de Operação - RLO para 
Extração, Gasifi cação e Envase de Água Mineral, (DNPM nº 848.257/2006) na cidade de Ceara Mirim, 
localizada no Estado do Rio Grande do Norte.

Joafran Antônio Guedes Nobre
Diretor

Uma bebida láctea fermentada 
com lactobacilos vivos foi produ-
zida por meio da polpa do caju e 

soro do leite, que seria descartado pela 
indústria de laticínios do Rio Grande do 
Norte. O produto é fruto de uma pesqui-
sa realizada pela aluna do Programa de 
Mestrado Pro� ssional em Biotecnologia 
(PPGB-UnP), Flávia Roberta Monteiro, 
sob a orientação da professora Dra. 
Heryka Myrna Maia Ramalho.

A criação do probiótico aconteceu 
a partir da adição da polpa de caju em 
diferentes concentrações do soro do 
leite, descarte orgânico de empresas 
produtoras de queijos da região Seridó 
potiguar. O que seria rejeitado originou 
uma bebida probiótica com alto nível 
de aceitação, passando em todos as 
avaliações sensoriais. Além da impor-
tância de criar um novo probiótico, a 
pesquisa representa uma melhoria no 
desempenho ambiental das empresas, 
uma vez que esses rejeitos orgânicos 
impactam diretamente na natureza.

Os resultados do projeto com-
provaram que é possível reaproveitar 
subprodutos da indústria alimentícia 
e desenvolver novos alimentos com 
elevado valor nutricional. A pesquisa 
demonstra ainda que produtos desen-
volvidos com a utilização de recursos 

biotecnológicos podem ser importan-
tes para o setor econômico.

Os probióticos são microrganis-
mos vivos bené� cos à saúde, que agem 
favorecendo a presença de bactérias 
boas do organismo humano e dimi-
nuem a concentração de bactérias 
ruins (patogênicas e putrefativas) e 
microrganismos indesejáveis. Eles 
equilibram a � ora intestinal, o coles-
terol, ativando a imunidade humoral e 
celular, aumentando a digestão da lac-
tose, reduzindo a insônia e prevenindo 
a constipação e o estresse.

A pesquisa foi publicada neste 
mês em Revista Qualis A, “Resarch, 
Society and Development.”, em par-
ceria com os pesquisadores do Pro-
grama de Mestrado Pro� ssional em 
Biotecnologia (PPGB-UNP). O artigo 
intitulado “Probiotic fermented milk 
drink added with cashew pulp (Ana-
cardium occidentale): formulation, 
physicochemical, microbiological 
and sensory characteristics” foi resul-
tado do projeto de pesquisa desen-
volvido pela aluna Flávia no período 
do mestrado.

Projeto comprova reaproveitamento dos subprodutos das indústrias alimentícias ligadas ao leite e do caju

Pesquisa no RN desenvolve bebida 
láctea a partir do caju e soro do leite

PROBIÓTICO

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-RLS

CARLOS DA FONSECA MONTENEGRO CNPJ: 199.203.004-97, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licen-
ça de Simplifi cada – RLS 2014080586/TEC/LS-0354 validade 01/02/2021, para extração mineral de 
AREIA numa área de 36 (há), volume mensal de 1.500,00 m³/mês. Localizado na Fazenda Cachoeira, 
Zona Rural, Carnaubais/RN.

CARLOS DA FONSECA MONTENEGRO
Requerente/Proprietário
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SISTEMA AÉREO | Chamada de Ita Linhas Aéreas, o novo braço da tradicional empresa do setor rodoviário
vai começar a operar com dez aviões e tem previsão de adquirir outras 50 aeronaves nos próximos anos

A crise da aviação mundial não 
afetou os planos do grupo em-
presarial Itapemirim, tradicio-

nal marca do transporte rodoviário, 
para investir no setor aéreo nacional. 
A expectativa é começar a voar no pri-
meiro trimestre do ano que vem.

Nesta terça-feira 20, representan-
tes da empresa participaram de reu-
nião com o Governo do Rio Grande do 
Norte para incluir o estado na rota de 
voos que a empresa começa a operar 
no Brasil. A Ita Linhas Aéreas começa 
a operar com dez aviões e tem previsão 
de adquirir outras 50 aeronaves nos 
próximos anos.

Um grupo de trabalho composto 
por representantes da Secretaria de 

Estado do Turismo (Setur) e da Em-
presa de Promoções Turísticas do RN 
(Emprotur) para manter contatos com 
a Itapemirim. Como resultado dos en-
tendimentos iniciais, a governadora se 
reuniu com a direção da companhia 
nesta terça-feira 20. 

"O Rio Grande do Norte possui 
localização estratégica, grande po-
tencial competitivo, rede hoteleira de 
qualidade e um Centro de Convenções 
recentemente reformado. E foi o pri-
meiro estado brasileiro a ter certi� ca-
ção internacional dos protocolos de 
segurança sanitária exigidos contra a 
pandemia da Covid-19", a� rmou Fáti-
ma Bezerra para justi� car a destinação 
de um voo para o estado.

O presidente da empresa, Sidnei 
Piva, con� rmou que o Rio Grande do 
Norte vai integrar a malha aérea da Ita-
pemirim e também as linhas rodoviá-
rias. “Estamos ampliando a nossa atua-
ção e o Rio Grande do Norte vai sim ter 
voos regulares da nossa empresa. Não 
só Natal, mas outras cidades no inte-
rior, como Mossoró, passarão a incluir 
nossa malha de mobilidade viária”, 
declarou. Fátima Bezerra também 
destacou aos dirigentes da Itapemi-
rim as medidas de incentivo imple-
mentadas pelo Governo voltadas ao 
fortalecimento e ampliação da malha 
aérea estadual como a modernização 
da legislação e redução do ICMS do 
QAv da aviação.

Empresa também confirmou ao governo estadual que vai ampliar a malha viária da marca para outras cidades do Rio Grande do Norte

Companhia Itapemirim confirma 
que vai operar voos para o RN

A partir do dia 18 de novembro 
estará encerrada a parceria entre o 
Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) para a utilização 
das lotéricas e terminais de auto aten-
dimento compartilhados.

Dessa forma, os clientes do BB 
não conseguirão mais sacar dinheiro 
ou conferir o saldo de suas contas nas 
agências lotéricas da CEF. Além disso, 
o pagamento de boletos bancários só 
será possível com dinheiro em espécie.

O � m da parceria foi informado pe-
lo Banco do Brasil, em um comunicado 
enviado à Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM), na semana passada.

Segundo a revista IstoÉ, o BB tam-
bém informou que iniciou ação para 
ampliar sua rede de correspondentes 
(Rede Mais BB), nos municípios que 
atualmente contam exclusivamente 
com aqueles canais de atendimento.

A Caixa teria procurado o Banco 

do Brasil para renegociar os valores 
cobrados pelas operações, mas o BB 
julgou o reajuste como alto demais e 
optou pelo � m da parceria.

A chegada do Pix também in� uen-
ciou a decisão do Banco do Brasil, que 
estará em completo funcionamento no 
dia 16 de novembro.

Parceria entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal será encerrada em 18 novembro

Banco do Brasil encerra parceria 
com a Caixa nas agências lotéricas

SERVIÇO

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

REQUERENDO LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada (LS) 
referente ao SISTEMA DE COLETA DE EFUENTES INDÚSTRIAIS DO 
DISTRITO MUNICIPAL DE MACAIBA INTEGRADO AO SISTEL CIA DE 
MACAIBA , localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

 
 

 
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL ÚNICO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. 

CNPJ/MF nº 08.386.054/0001-49 
Rua Aristófanes Fernandes, nº 30, São João, Jardim do Seridó/RN – CEP 59.343-000 

Fone: (84) 3472-2347 – E-mail: cartoriojs@gmail.com 
IVANKA NOBRE - Notária e Registradora 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
   A Notária e Registradora Pública do Cartório Único de Jardim do Seridó/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, que foi 
protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.  
Solicitante: DARCI CUNHA BATISTA ME (CNPJ: 07.756.639/0001-40)  
Área objeto da usucapião: “01 (um) Prédio, localizado na Travessa João Batista Filho, nº 02, Centro, nesta cidade de 
Jardim do Seridó/RN, CEP 59343-000, construído de tijolos de cerâmica maciço, coberto com telhas de cerâmica, 
revestido interno e externamente, piso de cerâmica, medindo 221,40m² (duzentos e vinte e um metros e quarenta 
centímetros quadrados) de superfície, com as seguintes divisões internas: 01 (uma) recepção, medindo 10,07m² (dez 
metros e sete centímetros quadrados); 01 (um) salão comercial, medindo 79,18m² (setenta e nove metros e dezoito 
centímetros quadrados); 01 (um) banheiro 01, medindo 1,43m² (um metro e quarenta e três centímetros quadrados); 01 
(um) banheiro 02, medindo 1,63m² (um metro e sessenta e três centímetros quadrados); e, 01 (uma) circulação, 
medindo 3,55m² (três metros e cinquenta e cinco centímetros quadrados), perfazendo um total de 104,63m² (cento e 
quatro metros e sessenta e três centímetros quadrados) de área construída, tendo os seguintes limites e dimensões 
conforme Memorial Descritivo assinado por Yvys Jardim de Medeiros Silva (Responsável Técnico – CREA 160913699-
3): ao Norte, com a Travessa João Batista Filho, medindo 12,30m (doze metros e trinta centímetros); ao Sul, com a 
casa residencial do Sr. João Moreira da Costa Neto, medindo 12,30m (doze metros e trinta centímetros); ao Leste, com 
o perfilhamento do acesso ao bairro Bela Vista, medindo 18,00m (dezoito metros); e, ao Oeste, com a Rua Mariana 
Francisca Dantas, medindo 18,00m (dezoito metros)”.  
Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.  

Jardim do Seridó/RN, 20 de Outubro de 2020. 
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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 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. RENNAN OLIVEIRA LEONE, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n° 6192283 – BAL. CAMBO, 
inscrito sob o CPF/MF n° 065.998.019-35, residente e domiciliado na Rua Mingote Serafim, n° 214, Apto 102, Pioneiros, 
Balneário Camboriú – SC, CEP: 88331025, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.23.09.2618.0000.7 e sequencial número 1.003362.9, CEP: 59.178-000. 
limitando-se: ao Norte, do P1 ao P2, com o Sr. Rogerio Stein Achar, com 17,25m; ao Leste, do P2 ao P3, com a Rua do 
Sol, com 19,00m, do ponto P3 ao P4 com 77,20, com Maria da Guia Lourenço dos Santos, Roselma Lourenço dos Santos, 
Clarice Lourenço dos Santos, totalizando um limite leste com 96,20m; Ao Sul, do P4 ao P5, com a Rua Curio, com 30,50m; 
Ao Oeste, do P5 ao P1 com Cicero Barbosa, com 80,50m.            Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 125.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Rogerio Stein Achar, a Sra. Maria da Guia Lourenço 
dos Santos, a Sra. Clarice Lourenço dos Santos, a Sra. Roselma Lourenço dos Santos, o Sr. Cicero Barbosa, 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, 21.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM TRANSPORTE DE VALORES, CARRO FORTE, 

ESCOLTA ARMADA, CARRO LEVE, TRABALHADORES DO CAIXA FORTE E TESOURARIA BANCÁRIA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SINDFORTE-RN, 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do SINDFORTE-RN – Sindicato dos Empregados em transporte de valores, carro forte, escolta armada, 
carro leve (ATM), Trabalhadores do caixa forte e Tesouraria Bancaria (Guarda e contagem de Valores), do Estado do 
Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ: 13.311.175/0001-61, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores da empresa TB FORTE Segurança e Transporte de Valores LTDA. Inscrita no CNPJ: 
09.262.608/0022-93, que estão lotados na base territorial Do Estado do Rio Grande do Norte/RN para participar e 
deliberar na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia: 27 de Outubro de 2020, em Natal na Av. 
Rodrigues Alves s/n no Clube dos Oficias da PM/RN,  em primeira convocação às 19h00 horas com o quórum legal, ou 
às19h30 em segunda convocação com o número de presentes interessados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A assembleia tratará da ordem do dia a seguir exposta: a) Apreciar e deliberar pela Votação da implantação do Acordo 
Coletivo de Trabalho de Programa de Participação nos Resultados (PPR) – 2021/ 2022. b) Deliberar ou não pela 
implantação da Escala 4x2. c) Outros assuntos de interesse da categoria. 

Natal – RN. 20 de Outubro de 2020. 
Marcio Figueredo da Silva 

Diretor Presidente. 
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ZAPPING

TEMOS TUDO 
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CAMPANHA.
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Fernanda Venturini foi fotografada praticando stand-up paddle em uma praia 
carioca na manhã desta terça-feira 20. Recém-separada do técnico esportivo Ber-
nardinho após 25 anos juntos, a ex-jogadora de vôlei escolheu um bíquini branco 
para praticar a atividade física.

RECÉM-SEPARADA 
DE BERNARDINHO, 
VENTURINI PRATICA 
STAND-UP NO RIO ‘VALE À PENA FICAR 

MAIS VELHA’, DIZ 
PATRÍCIA POETA AO 
COMPLETAR 44

BODY MODELA 
CORPO DE SIMARIA 
E CANTORA GANHA 
ELOGIOS 

JÉSSICA ELLEN POSA NUA E REFLETE: 
“MEU CORPO É UM TEMPLO”

A apresentadora Patrícia Poeta come-
morou seu aniversário de 44 anos de ida-
de nesta terça-feira 20. No perfil oficial no 
Instagram, ela aparece sorridente ao lado 
de um bolo decorado. “Passando por aqui 
pra agradecer as mensagens carinhosas 
que recebi ao longo de todo o dia. Muito 
obrigada! Assim, até vale à pena ficar mais 
velha”, disse a apresentadora. 

Simaria chamou atenção dos segui-
dores ao publicar uma foto no Instagram 
em que aparece usando um body colado 
e com decote. O look realçou a beleza do 
corpo da cantora. “Bom fim de semana”, 
desejou. A artista recebeu uma chuva 
de elogios na web, inclusive de famosos, 
como Aline Gotschalg. “Uau”, reagiu a in-
fluencer. “Maravilhosa”, comentou Carol 
Nakamura. 

Jéssica Ellen compartilhou uma imagem  nas redes sociais nesta terça-feira 20 
para falar sobre autoestima. A atriz de ‘Amor de Mãe’ apareceu nua e contou como 
enxerga o próprio corpo. “Penso que meu corpo é  morada de Orixá  e, por isso, um 
templo. É  nossa primeira casa antes do endereç o mundano”, escreveu.



NATHALLYA MACEDO  

Cheiro de feno, palhaços diver-
tidos e muita maçã do amor. 
É essa experiência nostálgica 

que o Circo Americano quer oferecer 
ao público durante a temporada 
em Natal. Pela primeira vez em solos 
potiguares, o espetáculo foi pensado 
para encantar as crianças e o resto da 
família. “Gargalhar é o melhor remé-

dio e é isso que queremos proporcio-
nar neste momento, depois de 

tantas dificuldades”, disse o 
diretor Bryan Stevanovich.  

Entre cores e luzes 
em um ambiente que 

remete ao mundo 
mágico, o show pre-
tende relembrar os 
espetáculos de anti-
gamente, buscando 
um tradicionalismo 
aconchegante – já 

que o circo foi 
criado em 1999 pelos 

irmãos Stevanovich, 
na França, e segue sendo 

comandado pela sexta 
geração da família circense. 

As artes ancestrais como acro-
bacia, equilibrismo, ilusionismo e 

malabarismo serão apresentadas atra-
vés da participação de artistas de todo 
o mundo, com uma trupe animada da 
Argentina, Equador, México e Espanha.  

O Circo Americano está sendo 
montado ao lado do Centro Admi-
nistrativo do Estado, localizado na 
marginal da BR-101, no bairro de Lagoa 
Nova, e tem estreia marcada para esta 
sexta-feira 23, às 20h30. Ao todo, serão 
duas horas de espetáculo dividido 
em 16 atos. “Após oito meses e meio 
fechado, o circo volta com imensa 
felicidade. Antes, estávamos no Piauí, 
mas decidimos desembarcar na capital 
potiguar porque o público daqui é 
super acolhedor”, contou Bryan.    

O projeto também se desdobra 
nas regiões e cidades que percorre, 
levando o acesso à cultura, contribuin-
do para a difusão artística e para o 
crescimento de pessoas interessadas 
na criação de trabalhos na própria 
comunidade. Segundo Bryan, as boas 

piadas dos palhaços estão 
garantidas nesta edição. Eles, 
que atravessaram séculos 
fazendo estrepolias nos 
picadeiros, carregam 
personagens excêntricos 
e trapalhões, geralmente 
acompanhados por nari-
zes vermelhos e sapatos 
enormes. Hoje, traduzidos 
em novas linguagens, mas 
com a mesma alegria.    

ESTRUTURA SEGURA 
Pensando na segurança sani-

tária, a estrutura inédita foi adequada 
para a realidade da pandemia e seguirá 
todos os padrões estabelecidos pelo 
poder público. A lona lateral, por exem-
plo, foi retirada. “Está parecendo um 
grande guarda-chuva: apenas a lona de 
cima está no lugar. Assim, haverá uma 
melhor circulação de ar”, afirmou o 
diretor. A capacidade de lotação será re-
duzida, de acordo com o determinado 
pela Prefeitura de Natal. 

“Seguiremos todos os protocolos 
de saúde. Não haverá a participação 
do público em cima do picadeiro, 
justamente para evitar o contato mais 
próximo. As cadeiras da plateia terão 
distanciamento. Além disso, teremos 
aferição de temperatura, vamos dis-
ponibilizar álcool em gel e a entrada só 
será permitida com o uso de máscara. 
O circo ficou fechado por muito tem-
po e estamos cientes em relação ao 
coronavírus, porém, seguindo as medi-
das de prevenção, voltaremos a sorrir”.   
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RESPEITÁVEL 
PÚBLICO!

ARTE CIRCENSE   |  Pela primeira 
vez em Natal, o Circo Americano 
estreia nesta sexta-feira 
23 e promete espetáculos 
nostálgicos – seguindo todas as 
recomendações de segurança 
sanitária 

PROGRAMAÇÃO 
E HORÁRIOS 

Diariamente às 20h30 
(exceto quartas-feiras) 

Sábado, domingo e feria-
do: 16h; 18h; 20h30 

INGRESSOS 
Os ingressos podem ser 

adquiridos na bilheteria do 
circo

INTEIRA: R$ 40  
MEIA: R$ 20 (CRIANÇAS ATÉ 12 
ANOS, ESTUDANTES E IDOSOS) 

Para mais informações, 
acesse instagram.com/circoa-
mericanooficial



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

DESCONFIADO 
O ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, usou as suas redes 
sociais nesta terça-feira 20 para 
corroborar com a declaração do 
presidente Jair Bolsonaro e a� rmar 
que em sua casa as vacinas contra 
o coronavírus, mesmo validadas 
pela Anvisa e com comprovação 
cientí� ca, “não entram”.  

RECADO 
Segundo Fábio, o governo 

irá “oferecer a vacinação, de 
forma segura e gratuita, após 
comprovação cientí� ca e 
validada pela Anvisa, e sem 
imposição”. Mas, ele avaliou: 
“Sabemos que vacinas seguras 
costumam demandar tempo”. E 
concluiu: “Na minha casa, não 
entram!”. 

Que recado Fábio passa sobre 
a Anvisa e sobre a “comprovação 
cientí� ca” com essa frase? 

POR QUÊ? 
A pergunta é: o ministro de 

Estado não con� a na Anvisa e na 
“comprovação cientí� ca”? Se será 
validada pela Anvisa, não é segura 
o su� ciente para o ministro e a 
família se vacinarem? Se não é, por 
que oferecê-la à população?  

OBRIGAR... 
O comentário foi feito pelo 

potiguar ao abordar a questão 
vacinação compulsória pela 
população brasileira, depois que 
Bolsonaro disse em entrevista que 
o cidadão não seria obrigado a se 
vacinar.  

OU NÃO? 
“Vivemos em um país 

democrático, governado por um 
Presidente que luta pela liberdade 
do povo. Isso signi� ca que nós, 
brasileiros, temos o direito de 
escolha”, escreveu Fábio Faria, que 
a� rmou que “ninguém pode impor 
vacina”.  

POLÊMICA 
A obrigatoriedade ou não da 

vacinação contra a Covid-19 passou 
a ser constantemente discutida 
quando algumas opções surgiram 
em estudos avançados, inclusive 
sendo testadas no Brasil. Logo, 
começaram a surgir cada vez mais 
grupos que levam fake news a sério 
defendendo ações antivacinistas. 

PODE 
O que é fato é que a 

vacinação pode ser obrigatória, 
sim. E as falas do ministro 
Fábio Faria e do presidente 
Bolsonaro são contrárias à lei 
nº 13.979/20, proposta pelo 
Executivo e sancionada pelo 
próprio presidente. Chamada 
“Lei do Coronavírus”, ela diz que, 
na situação atual de pandemia, 
as autoridades podem obrigar a 
população a ser vacinada.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O Procon-SP notificou 

o Nubank e o Mercado Pago 
pedindo explicações sobre 
ocorrência de cadastros das 
chaves de segurança do Pix 
sem a solicitação do cliente e 
também sobre dificuldades 
de cancelamento. A decisão 
foi tomada com base em 
reclamações de consumidores 
sobre a ocorrência dessas 

cerimônia no Palácio do Planalto 
com cuidados à altura de seus até 
agora desconhecidos méritos. 

>> Ministério da Saúde fecha 
acordo com Governo de SP para 
compra de 46 milhões de doses 
da Coronavac: “Lote de vacina 
chinesa deve sair ao custo de R$ 
14,5 bilhões. Bruno Covas diz 
que vacinação não precisará ser 
obrigatória na capital paulista”. 

práticas nas duas instituições. 
>> Thais Oyama: Vermífugo 

de Marcos Pontes é a nova solução 
mágica de Bolsonaro. Agora, 
um vermífugo de eficácia tão 
comprovada quanto a cloroquina 
está prestes a ganhar o coração do 
presidente. O remédio defendido por 
Marcos Pontes foi apresentado em 
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DISPUTA 
E vamos aos pormenores da 

campanha eleitoral... Depois de 
ouvir do delegado Sérgio Leocádio 
(PSL) que ele não representa a 
direita em Natal, Coronel Hélio 
(PRTB) respondeu em vídeo 
a� rmando que Leocádio é 
“personagem in� ltrado na direita”. 

INTERNA 
O desentendimento em si não 

passa de mais um típico momento 
de campanha, mas no que se 
baseia a briga é pertinente. Mostra 
que há uma disputa dentro da 
disputa pela Prefeitura do Natal.  

MOTIVO 
A corrida é para ver quem 

consegue angariar o maior 
número de eleitores bolsonaristas. 
E cada um que tente provar 
que tem o apoio do presidente 
da República. Que, na verdade, 
avisou logo cedo que não 
declararia lado na campanha em 
Natal.  

VANTAGEM 
Pode-se dizer, no entanto, 

que o coronel Hélio Oliveira tem 
uma vantagem nesse quesito: a 
participação do deputado federal 
General Girão (PSL) e do vice-
presidente Hamilton Mourão (PRTB) 
em sua propaganda eleitoral. 

REFORÇO 
A presença o� cial do vice-

presidente e de um deputado 
federal dos mais aliados a 
Bolsonaro acaba reforçando a 
ideia de que o governo federal 
apoia essa candidatura. Mas não 
o� cialmente.  

A LISTA É GRANDE 
E não são apenas Hélio 

Oliveira e Sérgio Leocádio os 
candidatos a prefeito que tentam 
a atrair o eleitorado bolsonarista 
na capital potiguar. Na mesma 
linha, há o deputado estadual 
Coronel Azevedo (PSC) e o 
próprio Álvaro Dias (PSDB), de 
forma mais suave, que se alinham 
ao discurso e ideais de Bolsonaro.  

A CADA 8 MINUTOS! 
Em tempos de declarações 

absurdas como a do jogador de 
futebol Robinho a respeito de 
agressões contra as mulheres, 
deu no UOL: “Segundo o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, 
em 2015, o Brasil tinha um estupro 
a cada 11 minutos. Em 2019, um 
caso a cada oito minutos”!  

CRESCENDO 
O levantamento também 

mostra que os homicídios dolosos 
de mulheres e os feminicídios 
tiveram crescimento no primeiro 
semestre de 2020 em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado.  

A empresária Luana Costa inaugura 
oficialmente nesta quarta-feira o novo Prático 
Gourmet, no badalado bairro Tirol

Kelly Dantas, diretora administrativa do Mundial Colégio 
e Curso, recebe do Sebrae-RN a certificação de empresa 
com Boas Práticas higiênico-sanitárias e cuidados contra 
a Covid-19. A escola retomou as aulas com todos os 
protocolos de segurança para os alunos e colaboradores

Em campanha, vereadora Divaneide Basílio mantém o estilo em dia para os longos e cansativos dias que antecedem a eleição

E DEVE  
O portal UOL explica: A lei, publicada em 6 de 

fevereiro, vem do PL 23/2020, de iniciativa do próprio 
governo Bolsonaro, quando Luiz Henrique Mandetta, 
que assina a peça, era ministro da Saúde. A proposta já 
tinha o artigo 3, que coloca a vacinação como uma das 
possibilidades a serem determinadas compulsoriamente 
pelas autoridades: “Para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus”. 

“MARCHA AMBICIOSA” 
Ainda sobre o ministro das Comunicações, ele 

comemorou o resultado do encontro entre Jair Bolsonaro e 
investidores americanos, ocorrido nesta segunda-feira. Ao 
comentar o assunto nas redes sociais, o potiguar a� rmou 
que “o governo brasileiro continuará a colocar em marcha 
sua ambiciosa agenda de reformas”.  

PRÓXIMO PASSO 
Fábio ressaltou que a promessa feita pelo presidente 

brasileiro aos americanos é de que o próximo passo 
será a aprovação da reforma administrativa. “Mais uma 
importante medida para equilibrar as contas e garantir 
maior e� ciência e produtividade no serviço público”, disse 
o ministro. 



Leandro Hassum fecha novo programa na TNT, “2000 e Vishhh”
No instante em que a Globo 

praticamente fechou as portas 
do seu humor, Leandro Hassum, 
que era de lá e tomou outros 
caminhos, acaba de acertar um 
novo programa na TNT, o “2000 e 
Vishhh”, com estreia marcada para 
a segunda quinzena de novembro.

O projeto terá exibição às 

segundas-feiras, 23h30, e início de  
gravações marcado para a próxima 
semana.

Virtual, com 30 minutos de 
duração e um total de quatro 
episódios na primeira temporada, 
“2000 e Vishhh” chega com 
a proposta de relembrar “os 
inacreditáveis acontecimentos de 

2020”.
Com uma equipe de 50 

pessoas, o humorístico, de acordo 
com a TNT, seguirá todos os 
protocolos exigidos por conta da 
Covid-19 durante suas gravações.

Já em relação ao “Tá Pago”, 
o outro programa do Hassum, a 
próxima edição � cou para 2021.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

As tensões fi carão para trás e você terá um dia bem mais 
tranquilo. Vários astros vão benefi ciar a sua carreira e 
indicam que você pode ter boas oportunidades de se 
destacar na profi ssão. Pode até receber uma proposta 
para mudar de emprego. 

Simpatia e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo 
que quiser, especialmente no início do dia. Terá muita 
facilidade para conversar e negociar, o que garantirá 
bons acordos no trabalho e nos seus relacionamentos 
em geral.

Se você tem vontade de mudar algo na sua rotina ou 
no seu emprego, este pode ser um bom momento 
para dar o primeiro passo. A Lua está na Casa das 
Transformações e em harmonia com o Sol na Casa 6. 
Este aspecto também é bom para iniciar uma dieta.

Lua e Mercúrio vão realçar o seu poder de comunicação e 
você vai mostrar muita habilidade para conversar, negociar 
e fazer acordos. Isso será muito benéfi co para você no 
trabalho, ainda mais se você lida com vendas, atendimento 
ao cliente ou funções que dependem de boa lábia.

A Lua na Casa 7 e de bem com o Sol na Casa 5 vai 
estimular as parcerias e sociedades. Você pode somar 
forças com os colegas no trabalho para aumentar a sua 
produtividade e superar as metas em comum. À tarde, 
pode ter mudanças no trabalho.

Trabalhar em equipe será muito produtivo para você e o 
Sol na Casa 11 vai dar aquela força topzera pra encontrar 
bons aliados para colocar em prática alguns dos seus 
mais importantes projetos para o futuro.  Fase de boas 
vibrações para as suas fi nanças.

 Ótimo astral para quem pode trabalhar em casa ou 
tem um negócio de família. O Sol na Casa 4 garante 
ótima sintonia com os parentes e muita facilidade para 
organizar qualquer espaço ou situação. A Lua estimula a 
cooperação e você deve se unir a pessoas de confi ança.

Dizem que o segredo é a alma do negócio. Ouça a 
sabedoria popular e mantenha em segredo todos os 
seus planos e projetos para o futuro, meus consagrados! 
Se você está batalhando por uma promoção no 
emprego, não conte a ninguém. 

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir tudo 
que quiser nesta quarta-feira, sobretudo na primeira 
metade do dia. No fi m da tarde, a Lua na Casa 6, em 
sextil com Mercúrio na Casa 4 pode incentivar você a 
levar algum serviço para casa. 

O Sol na Casa 9 incentiva você a pensar mais na sua 
evolução pessoal e profi ssional. Isso fará você se 
interessar por tudo que possa abrir novas possibilidades 
para a sua vida, inclusive para a sua carreira. Não perca 
nenhuma oportunidade de estudar e se aprimorar.

O Sol na Casa 2 e em sextil com a Lua na Casa 4 sugere 
que você pode ganhar um bom dinheiro trabalhando 
em casa ou com serviços e produtos domésticos. Se você 
está sem emprego, use a criatividade e pense em coisas 
que você sabe fazer bem.

Se você quer mudar os rumos da sua carreira ou sente 
que precisa repensar os seus objetivos de vida, o Sol na 
Casa das Transformações indica que essa é a hora. Não 
tenha medo das mudanças, apenas planeje com cuidado 
para chegar onde deseja.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
A direção da Band pretende dar 
um gás diferente nas transmissões 

do futebol feminino. Na 
segunda-feira foi ao ar o último 
“Conexão Repórter” no SBT. 

Aliás, uma reprise...A equipe 
está sendo desfeita. Roberto 

Cabrini prepara para breve sua 
estreia na Record...Enquanto 

Bruno Chiaroni, editor-executivo, 
já acertou com a CNN Brasil.
Ficou para esta sexta-feira, 

22h50, a apresentação do grupo 
KLB no “Música na Band”. 

Pelo menos até aqui, não houve 
nenhum contato entre Band e 
Sato Company para inclusão 

das séries japonesas, programas 
e fi lmes no BandPlay...
Mas, fontes da emissora 

garantem existir interesse no 
acervo.Jornalismo da Band 

acompanha o confl ito Armênia e 
Azerbaijão com o correspondente 

Yan Boechat.No SBT, o 
“Triturando” – edição de sábado, 
tem estreia prevista para o dia 14 

de novembro.

POR PARTES
Está estabelecido que o título 

do novo programa esportivo do SBT 
será mesmo “Arena SBT” e o seu 
lançamento na próxima segunda-
feira, às 23h45. 

Terá 1h15 de duração.

FAZ TEMPO
O SBT não tem um programa de 

esportes na sua grade há mais de 14 
anos. O último foi em 2006, com Jorge 
Kajuru, o “Jogo Duro”, que ia ao ar aos 
domingos, 12h30.

OLHA SÓ
Otávio Augusto, 75 anos, 

Ignácio em “Salve-se Quem Puder”, 
está gravando cenas da próxima 
temporada da novela da casa dele. 
O avô de Alexia (Deborah Secco), 
Alan (� iago Fragoso) e Petra (Bruna 
Guerin) passa uma temporada 
no sítio de sua irmã, Nair, e se 
comunica com a família através de 
videochamadas.

E O DETALHE
Cristina Mullins, mulher do 

Otávio Augusto, já há algum tempo 
longe das novelas, vai aparecer como 
irmã dele em “Salve-se Quem Puder”.

Um cuidado necessário, porque o 

INSTAGRAM

CERTO TAMBÉM A apresentação do “Arena SBT” será de Benjamin 
Back, com as participações de Téo José e Mauro Beting. Além deles, 
Emerson Sheik e Mano, Maurício Borges, também do Fox Sports. Vai 
começar gravado, mas, com o tempo, a ideia é fazer ao vivo.

Otávio pertence ao grupo de risco e 
esta foi a maneira encontrada para 
evitar a sua presença nos estúdios.  

FOI SECRETÁRIA
Depois de fazer apenas novelas 

na Globo, Pâmela Tomé começou a 
gravar segunda-feira a sua primeira 
na Record, “Gênesis”, no papel de 
Liba. Primeira novela, mas não 
primeiro trabalho. 

Em 2014, Pamela, foi secretária 

de Roberto Justus em “Aprendiz – 
Celebridades”, exibido na Record.  

RETOMADA
Nessa retomada de “Gênesis”, 

além de Pâmela Tomé, Vitor Novello, 
Marcelo Gonçalves, Priscila Ubba, 
Camila Rodrigues, Daniel Blanco, 
Vicky Valentim, Ângelo Paes Leme 
e Mariana Gallindo, entre outros, 
também já começaram a gravar.

Estreia prevista para janeiro. 
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EM SERGIPE VÔLEI

O ABC volta aos gramados 
nesta quarta-feira 21, às 16h, 
para enfrentar o Freipaulista-
no (SE) pela oitava rodada do 
grupo A4 do campeonato bra-
sileiro da Série D. Caso vença 
a partida que acontece no Es-
tádio Titão, em Frei Paulo (SE), 
o time potiguar pode voltar 
à liderança da chave. Com 12 
pontos, o ABC está atrás ape-
nas do Vitória da Conquista 
(BA), que hoje tem 13 pontos. 
Com a vitória sobre o time ser-
gipano, que está há quatro ro-
dadas sem vencer — incluindo 
a derrota de 1 a 0 para os abe-
cedistas no último domingo 18 
—, os potiguares podem voltar 
ao topo provisório da tabela. 
Isso porque o líder do grupo 
joga na quinta-feira 22 contra 
o Jacyobá. O técnico do ABC, 
Francisco Diá, espera que a 
partida desta quarta-feira dê 
início a uma campanha de re-
cuperação no torneio.

A jogadora de vôlei de 
praia Carol Solberg decidiu re-
correr da decisão do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD), que advertiu a atleta 
por gritar “Fora, Bolsonaro” . 
Os advogados da jogadora en-
tendem que “o fato é atípico” e 
que por isso merece ser anali-
sado novamente.

Na terça-feira passada, 
Carol foi advertida por se ma-
nifestar contra o presidente da 
República, Jair Bolsonaro. Na 
visão dos advogados da atleta, 
Felipe Santa Cruz e Leonardo 
Andreotti, o Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva não apre-
sentam restrições em relação a 
este tipo de manifestação. “Os 
advogados estão confiante 
que o Pleno do STJD, ao avaliar 
tecnicamente a questão, cer-
tamente não chegará a outra 
conclusão que não a absol-
vição da Atleta”, afirmam os 
advogados da atleta.

ABC ENFRENTA 
FREIPAULISTANO DE 
OLHO NA LIDERANÇA 
NA SÉRIE D

CAROL SOLBERG 
VAI RECORRER DE 
ADVERTÊNCIA APÓS  
‘FORA, BOLSONARO’

FUTEBOL | Iniciativa será tomada para melhorar a arrecadação financeira após o registro em setembro de 
prejuízo financeiro; novos sócios-torcedores terão desconto de 50% nos preços das novas camisas da equipe

O América vai lançar um novo 
programa de sócio-torcedor para ala-
vancar as receitas do clube. A iniciativa 
é uma das ações tomadas pela direção 
alvirrubra para equilibrar as finanças 
da instituição até o fim do ano.

Em setembro, de acordo com o 
balanço contábil apresentado pela 
direção do clube, o América fechou o 
período com prejuízo de R$ 11 mil. A 
instituição obteve R$ 415.332,00 em 
receitas, mas as despesas foram de R$ 
426.989,20. 

“Vamos lançar muito em breve o 
novo programa sócio-torcedor. O tor-
cedor que renovar seu título de sócio 
com os preços congelados, poderá 
ganhar o novo terceiro uniforme do 
América, feito a pedido da torcida. Tra-
ta-se de um reconhecimento da nossa 
diretoria aos nossos sócios torcedores. 
Além de dois meses que serão concedi-
dos a todos os torcedores nas validades 
da atuais em vigência”, disse o presi-
dente Ricardo Valério, que também 
confirmou um desconto especial para 
os novos Sócios que se cadastrarem no 
programa.

Ainda segundo o presidente do 
América, os novos sócios-torcedores 
também serão contemplados com um 
desconto de 50% nos preços das novas 
camisas. 

“Os jogadores estreiam o unifor-
me no jogo contra o Atlético de Ca-
jazeiras (PB) na próxima quarta-feira 
21 na Arena das Dunas. Estávamos 
aguardando a liberação da presença 
de público nos estádios, mas em razão 
da falta de previsão e do início das 
vendas, resolvemos antecipar”, expli-
cou Valério.

A adesão ao novo programa de só-

cio torcedor acontecerá em um jantar 
com data, local e horário a serem con-
firmados pela diretoria. 

A diretoria americana definirá os 
últimos detalhes do lançamento ainda 
esta semana e assim que tudo estiver 
decidido, os torcedores serão comu-
nicados via site oficial, redes sociais e 
veículos de comunicação.

“Em breve vamos promover um 
jantar de adesão destinado a todos 
grandes e fiéis americanos, desde os 
ex-presidentes, conselheiros, diretores 
até a torcida em geral, para integrar a 
nossa família. Seguiremos abrindo as 
portas do clube para os americanos 
para que possam participar da nossa 
gestão, a exemplo do que foi feito com 
o nosso Presidente Leonardo (Bezer-
ra)”, falou Ricardo.

FIM DA REDUÇÃO NOS SALÁRIOS
A pandemia somada à falta de 

receita impactaram as finanças do 
clube. Ao longo dos últimos meses, 
por conta disso, em comum acordo 
com os atletas do eleco profissional, 
foi definida a redução de 25% dos 
salários. No entanto, o desconto foi 
cancelado e os salários serão pagos 
em sua totalidade a partir do próxi-
mo mês. “O que é acordado não sai 
caro. Manteremos o acordo e os atle-
tas viajaram para a Paraíba sabedores 
que não terão mais o desconto de 25% 
gerando mais um desafio para nós em 
manter os vencimentos em dia. Para is-
so, preciso que o nosso torcedor conti-
nue jogando junto conosco renovando 
o título de sócio ou se tornando um”, 
finalizou Ricardo Valério.

América enfrenta o Atlético de Cajazeiras (PB) nesta quarta-feira 21 em Natal

Para equilibrar finanças, América 
terá novo programa de sócio-torcedor

O atacante Robinho está com a 
carreira paralisada até o dia 10 de 
dezembro. O jogador de 36 anos vai 
aguardar a audiência no Tribunal 
de Apelação de Milão, que analisa o 
recurso dos seus advogados contra a 
condenação a nove anos de prisão, em 
primeira instância, por participação 
em um estupro coletivo na Itália, para 
conversar com clubes que eventual-
mente se interessem por sua contra-
tação e definir seu futuro no futebol.

Neste momento, dificilmente al-
gum clube brasileiro da elite abriria 
conversações com o jogador após a 
suspensão do contrato com o Santos. 
Após a enorme repercussão negativa 
de sua contratação, com quebra de 
contrato de patrocinadores e protes-
tos dos torcedores nas redes sociais, 

o atacante tem mercado restrito. O 
que está em xeque é a própria conti-
nuidade da carreira do atacante e os 
desdobramentos da decisão da Justi-
ça italiana sobre seu futuro.

Uma das estratégias é a possibi-
lidade de o atacante se apresentar 
pessoalmente ao Tribunal de Apela-
ção de Milão, na Itália. O atleta não 
é obrigado a estar presente. Pela lei 
italiana, a ausência física não pode 
ser interpretada como admissão de 
culpa. Por isso, o jogador não parti-
cipou do primeiro julgamento, em 
2017, quando foi representado pelos 
antigos advogados. A presença (se 
confirmada) está inserida na estra-
tégia da defesa de destacar a coope-
ração do ex-jogador do Santos com a 
justiça italiana. Robinho está com a carreira paralisada

Robinho não vai procurar clubes até 
decisão sobre condenação por estupro

POSICIONAMENTO

SANTOS

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA


