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AÇÕES DE FÁTIMA NA SEGURANÇA
JÁ POUPARAM QUASE 1 MIL VIDAS

SEGURANÇA. 2 | Desde que a governadora Fátima Bezerra assumiu o cargo, quase 1 mil vidas foram poupadas no RN, apontam dados do Observatório da Violência analisados pelo 
Agora RN. Para gestão estadual, queda na criminalidade se deve a ações como a incorporação de novos policiais militares (foto acima) e valorização dos profissionais da segurança

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE VIOLÊNCIA NO RN
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ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Desde que a governadora Fáti-
ma Bezerra assumiu o cargo, 
em 1º de janeiro de 2019, 

quase 1 mil vidas foram poupadas 
no Rio Grande do Norte. A marca foi 
alcançada graças à redução no nú-
mero de crimes violentos, segundo 
dados publicados pelo Obvio – Rede 
e Instituto Observatório da Violência 
e analisados pelo Agora RN.

A quantidade de “vidas poupa-
das” resulta da diferença entre o nú-
mero de crimes violentos registrados 
em 2019 e 2020, já sob o governo Fá-
tima Bezerra, em comparação com 
2018 – último ano da administração 
do ex-governador Robinson Faria.

Segundo os dados do Obvio, de 
2018 para 2019, na transição de go-
verno, foram exatamente 517 vidas 
poupadas no território potiguar. No 
último ano de Robinson Faria, foram 
registrados no Estado 1.963 crimes 
violentos e, no primeiro ano de Fátima 

Bezerra, aconteceram 1.446 crimes.
Já em 2020, considerando os da-

dos de janeiro a outubro, foram 1.250 
vítimas. Em comparação com o mes-
mo período de 2018, já são 459 mor-
tes a menos. Em comparação com 
2019, há um discreto aumento de 35 
mortes, o que denota estabilidade, 
sobretudo porque os números vêm 
caindo ao longo dos últimos meses.

No total do governo Fátima (ano 
todo de 2019 e 10 primeiros meses de 
2020) em comparação com o último 
ano de Robinson Faria, 976 vidas fo-
ram poupadas.

Em entrevistas recentes, a gover-
nadora do Estado tem atribuído a 
redução no número de crimes violen-
tos às ações de sua gestão na área de 
segurança pública. “Isso é resultado 
de um trabalho integrado”, a� rmou 
ao Agora RN em entrevista publica-
da no 1º semestre deste ano.

Titular da Coordenadoria de 

Informações Estatísticas e Análises 
Criminais (Coine), órgão vinculado 
à Secretaria Estadual de Segurança, 
Ivênio Hermes ressalta que o governo 
estadual tem planejado suas ações 
com base na análise dos dados.

“É a análise criminal que orienta as 
ações de polícia ostensiva e direciona 
ações de polícia investigativa, fazendo 
com que haja um uso orientado do 
efetivo policial. Foi com base na análise 
criminal, por exemplo, que se entendeu 
o tipo de criminalidade que se destaca-
va na pandemia e se lançou a operação 
RN pela Paz”, ressaltou Ivênio.

Para o pesquisador, a manuten-
ção do trabalho pode resultar em 
uma redução da criminalidade ainda 
maior. “Acredito que, se houver uma 
contínua valorização da análise cri-
minal, conseguiremos superar, em-
bora com esforço, o desa� o de redu-
zir a criminalidade, principalmente a 
violência”, enfatiza.

Para o deputado estadual 
Francisco do PT, ao realizar con-
cursos e autorizar novos investi-
mentos para a área de segurança 
pública, a governadora Fátima 
Bezerra cumpre o que prometeu 
durante a campanha eleitoral de 
2018: envidar esforços para dimi-
nuir os índices de criminalidade 
do Estado.

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

Entre os destaques listados 
por Francisco do PT, estão a incor-
poração de 1 mil novos policiais 
militares na semana passada 
e o anúncio, nesta terça-feira, 
de dois novos concursos para a 
área: um para agentes, escrivães 
e delegados da Polícia Civil, com 
publicação de edital previsto para 
esta quarta-feira 25, e outro para 
o� ciais da PM.

Segundo o deputado estadual, 
essas e outras medidas do gover-
no Fátima Bezerra para a seguran-
ça explicam a redução nos índices 
de violência.

Quase 1 mil vidas foram poupadas
no Estado desde a posse de Fátima

Para deputado, governadora cumpre palavra e mostra compromisso

SEGURANÇA PÚBLICA | No total do governo Fátima (ano todo de 2019 e 10 primeiros meses de 2020) em comparação com o último ano de Robinson Faria, 976 vidas foram poupadas
no Rio Grande do Norte. Para deputado estadual Francisco do PT, governadora do RN cumpre palavra e mostra compromisso ao autorizar novos concursos e promover investimentos

Governadora do RN, Fátima Bezerra, durante formatura de novos policiais na semana passada

AÇÕES DO GOVERNO FÁTIMA BEZERRA NA SEGURANÇA PÚBLICA

 Formação e incorporação de 1.362 novos policiais militares, sendo 
que 1.022 já estão trabalhando e outros 340 começam a formação em 
janeiro de 2021;

 Concurso para o� ciais da Polícia Militar, com edital previsto para 
18 de dezembro;

 Concurso para 601 vagas de agentes, escrivães e delegados da Po-
lícia Civil, com edital publicado que será publicado nesta quarta-feira 25;

 Prioridade no recebimento de salários, com vencimentos pagos no 
dia 15 de cada mês, antecipadamente;

 Regularização no pagamento de diárias operacionais;

 Reestruturação das carreiras dos policiais e bombeiros militares, 
com reajuste salarial escalonado de 23% até 2022;

 Reestruturação das carreiras dos servidores do Instituto Técnico-
-Cientí� co de Perícia (Itep);

 Estruturação das carreiras dos policiais penais, antigos agentes 
penitenciários;

 Convênios com o Governo Federal para a compra de equipamen-
tos, viaturas, armas e novo helicóptero para as forças estaduais de segu-
rança pública.

“Quando a governadora assu-
miu o Estado, em 1º de janeiro de 
2019, todo mundo lembra como 
estava a situação da violência. 
Eram índices alarmantes. Atra-

vés de todo um esforço, feito pela 
governadora e sua equipe de se-
gurança, o RN diminuiu os indica-
dores de violência – que nos enver-
gonhavam e tiravam tantas vidas”, 
argumenta Francisco do PT.

“Todas essas conquistas que 
a gente vem tendo na área de 
segurança garantem mais paz 
à população do nosso estado. 
Com a redução dos indicadores 
de violência, a governadora vem 
cumprindo um dos seus com-
promissos de campanha. São 
avanços signi� cativos que mos-
tram o quanto a governadora tem 
compromisso com a área da se-
gurança pública do RN”, enfatiza 
Francisco do PT.

A maioria das medidas anun-
ciadas e efetivadas pelo governo, 
registra Francisco do PT, passa-
ram pela análise da Assembleia 
Legislativa, sendo que quase todas 
foram aprovadas à unanimidade.

“Nós na Assembleia Legislati-
va sempre estivemos à disposição 
para apoiar os projetos de lei da 
área de segurança que a governa-
dora mandou, valorizando todos 
os pro� ssionais da área”, conclui o 
parlamentar.
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DESEMBARGADORA I
O Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) determinou ontem a abertura 
de um processo administrativo 
disciplinar contra a desembargadora 
Marília Castro Neves, do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, que escreveu 
publicações falsas contra a vereadora 
Marielle Franco, assassinada em 2018.

DESEMBARGADORA II
A mesma magistrada também 

fez comentários ofensivos contra 
uma professora que tem síndrome 
de Down e defendeu um “paredão 
pro� lático” contra o ex-deputado Jean 
Wyllys (PSOL). O colegiado, porém, 
negou afastá-la do cargo.

DESEMBARGADORA III
Marília Castro Neves já é ré por 

calúnia perante a Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça pelo post 
em que acusou Marielle Franco de ter 
‘ligações’ com o Comando Vermelho 
– o que é falso. A família da vereadora 
assassinada moveu uma ação contra 
a magistrada. O caso ainda não foi 
julgado, mas a Procuradoria-Geral da 
República defendeu a condenação da 
desembargadora.

TESTES PARA COVID I
O ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, desviou nesta terça-feira 
24 de perguntas sobre o estoque de 
6,86 milhões de exames RT-PCR para 
Covid-19 que perdem a validade 
em dezembro deste ano e janeiro 
de 2021. O número é superior aos 5 
milhões de testes deste tipo já feitos 
no SUS.

TESTES PARA COVID II
Pazuello foi questionado por 

jornalistas sobre os testes, entre outros 
assuntos, na saída de um evento no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
mas deixou o local sem falar com 
a imprensa. O presidente do órgão, 
ministro Luiz Fux, e Pazuello assina-
ram mais cedo a renovação de acordos 
para fortalecer estudos técnicos em 
discussões da Justiça sobre acesso à 
saúde.

LENIÊNCIA I
A defesa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva entrou com um 
novo pedido no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para tentar paralisar a 
ação penal em que o petista é acusado 
de receber R$ 12 milhões em propinas 
da Odebrecht na compra do terreno 
em São Paulo para sediar seu instituto 
e de um apartamento no ABC paulista.

LENIÊNCIA II
O processo, em curso na 13ª Vara 

Federal de Curitiba desde 2016, está 
na fase de alegações � nais – a última 
antes de o juiz proferir a sentença.

LENIÊNCIA III
Os advogados Cristiano Zanin, 

Valeska Martins, Maria de Lourdes 
Lopes e Eliakin Tatsuo, que defendem 
o ex-presidente, argumentam que não 
tiveram acesso à íntegra da docu-
mentação relacionada ao acordo de 
leniência � rmado entra a força-tarefa 
da Lava Jato e a Odebrecht.

LENIÊNCIA IV
O compartilhamento do material, 

que vinha sendo solicitado pela defesa 
do petista desde 2017, foi determinado 
pelo ministro Ricardo Lewandowski 
na semana passada.

ENERGIA NO AMAPÁ I
Os 207 mil consumidores de 

energia do Amapá ainda contam os 
prejuízos que sofreram por causa dos 
21 dias que sofreram com o apagão 
geral no Estado, causado pelo incêndio 
em um transformador da empresa 
Linhas de Macapá Transmissora de 
Energia (LMTE).

ENERGIA NO AMAPÁ II
No próprio setor elétrico, porém, 

já há quem comece a fazer as contas 
do estrago. É o caso da distribuidora 
de energia Companhia de Eletricidade 
do Amapá (CEA), que não tem relação 
com o problema, mas depende das 

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANAALEX
redes de transmissão para abastecer 
o Estado.

ENERGIA NO AMAPÁ III
Em documento enviado à Agência 

Nacional de Energia Elétrica, a 
empresa relata que está mergulhada 
em uma “situação � nanceira caótica”, 
porque o consumo caiu drasticamente 
nos últimos 20 dias, problema que se 
soma à forte inadimplência, que está 
na faixa de R$ 200 milhões.

TENSÃO
A Embaixada da China em 

Brasília reagiu nesta quarta-feira, dia 
24, à acusação do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), � lho do presiden-
te Jair Bolsonaro, de que praticaria 
espionagem por meio de sua rede 
de tecnologia 5G. Pequim acionou o 
Itamaraty para reclamar de uma pu-
blicação de Eduardo nas redes sociais, 
posteriormente apagada por ele. Para 
a diplomacia chinesa, o parlamentar 
“solapou” a relação amistosa entre os 
países com declarações “infames”, e 
o Brasil poderá “arcar com consequ-
ências negativas”. Esse é o segundo 
atrito diplomático com a China criado 
pelo deputado, que é presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional da Câmara, por causa 
de militância virtual.

ECONOMIA | No início da semana, ministro da Economia, Paulo Guedes disse que, em caso de uma segunda onda da Covid-19, o governo já sabe a 
parcela dos beneficiários que “realmente precisa” continuar recebendo o auxílio. Estudo aponta que prorrogação para 25 milhões custaria R$ 15 bi

O secretário do Tesouro Nacio-
nal, Bruno Funchal, a� rmou 
nesta terça-feira 24 que uma 

eventual prorrogação do auxílio 
emergencial, em caso de uma nova 
onda de coronavírus, será “em escala 
muito menor”.

Em audiência pública na comis-
são mista do Congresso que acom-
panha as medidas do Executivo de 
enfrentamento à Covid-19, Funchal 
pontuou também que o espaço agora 
é “praticamente zero” para a prorro-
gação do benefício.

“Sempre considerando que re-
curso é muito escasso. Já era escasso 
antes e agora é praticamente zero de 
espaço. Aprender e agir, é claro que 
provavelmente se tiver vai ser algo 
em escala muito menor”, a� rmou 
Funchal.

A IFI (Instituição Fiscal Indepen-
dente), órgão vinculado ao Senado, 
calcula que uma prorrogação, por 
quatro meses, do auxílio emergencial, 
no valor de R$ 300, para cerca de 25 
milhões de pessoas (bene� ciários 
do Bolsa Família e quem perdeu o 
emprego por causa da pandemia) 
custaria aos cofres públicos cerca de 
R$ 15,3 bilhões. Hoje, o auxílio é pago 
a 67,8 milhões de brasileiros.

Apesar de o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, dizer que o gover-
no não trabalha, neste momento, com 
a hipótese de prorrogação do auxílio 
emergencial, a equipe econômica 

estuda como pode estender o paga-
mento do auxílio caso se con� rme a 
extensão dos efeitos da pandemia no 
início de 2021.

Na segunda-feira 23, Guedes 
disse que, em caso de uma segunda 
onda da Covid-19, o governo já sa-
be a parcela dos bene� ciários que 
“realmente precisa” continuar rece-
bendo o auxílio.

A principal dúvida entre os téc-
nicos da equipe econômica é como 
estender o pagamento do benefício 
sem furar o chamado teto de gastos, 
a regra que proíbe que as despesas 
cresçam em ritmo superior à in� ação. 
Nas duas prorrogações do auxílio, a 

equipe econômica acabou tendo que 
ceder porque não havia de� nição 
sobre um novo programa social para 
abarcar mais bene� ciários – cenário 
que deve se repetir agora.

O governo começou a fazer os 
pagamentos em maio. Inicialmente, 
iriam até julho. Depois foram prorro-
gados uma primeira vez até setembro 
e, uma segunda vez, até dezembro. No 
início, o valor era R$ 600, mas passou 
para R$ 300 nas últimas parcelas.

“Se tiver repique em relação a 
covid-19, qual o plano B? No fundo, 
todos nós aprendemos durante este 
ano, não só governo, com as políticas 
públicas, mas empresas e pessoas, 

então nós agiremos melhor do que 
agimos ao longo do ano, com esse 
aprendizado, certamente sendo ain-
da mais e� ciente”, disse o secretário, 
segundo quem o governo não enxerga 
a possibilidade de reedição de decreto 
para prorrogar o estado de calamida-
de pública em razão do coronavírus.

A taxa de transmissão do novo co-
ronavírus (Rt) no Brasil nesta semana 
é a maior desde maio, de acordo com 
monitoramento do centro de contro-
le de epidemias do Imperial College 
de Londres, no Reino Unido. O índice 
passou de 1,10 no dia 16 de novembro 
para 1,30 no balanço divulgado nesta 
terça-feira 24.

Também na audiência no Con-
gresso, o secretário de Orçamento 
do Ministério da Economia, George 
Soares, acrescentou que, se houver 
uma nova agudização da pandemia, 
o governo terá que voltar a conver-
sar com o Congresso Nacional sobre 
como fazer frente a eventuais novas 
despesas, que não estão previstas no 
Orçamento do ano que vem.

O governo tinha como ideia fazer 
uma transição entre o auxílio emergen-
cial e um novo programa social, com 
alcance e benefício médio maiores do 
que o Bolsa Família. Nos últimos me-
ses, porém, a discussão do Renda Ci-
dadã enfrentou uma série de idas e vin-
das que não pouparam nem mesmo o 
nome do programa, antes chamado de 
Renda Brasil.

Secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, falou sobre possibilidade de estender auxílio

Se auxílio for prorrogado, será
em escala menor, diz secretário

TATI BELING / AL-ES

NOVO CASO

O ministro da Justiça, André 
Mendonça, testou positivo para 
a Covid-19. De acordo com sua 
assessoria, Mendonça passa 
bem e � cará em isolamento do-
miciliar nas próximas semanas.

Ele chegou a ter suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus 
em março, mas naquele mo-
mento a doença foi descartada.

Mendonça é o 13º ministro 
do governo Bolsonaro a con-
trair o novo coronavírus.

Um dos casos anteriores foi 
do ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, que chegou a ser in-
ternado devido aos fortes sinto-
mas que teve. O potiguar Fábio 
Faria, ministro das Comunica-
ções, também já foi infectado.

O presidente Jair Bolsonaro 
contraiu a doença no fim de julho.

ANDRÉ MENDONÇA 
É O 13º MINISTRO A 
TESTAR POSITIVO 
PARA COVID-19

TWITTER / REPRODUÇÃO

Ministro André Mendonça (Justiça)
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Médico do RN usa 
técnica inovadora
para retirar tumor
SAÚDE |  Neurocirurgião Márcio Ramalho é um dos poucos no mundo que utilizam videoendoscopia 
para tratar tumores benignos na coluna. Para fazer operação, ele só precisa de abertura de 1 cm

Especialista em retirar tumores da coluna 
com técnicas minimamente invasivas, o 
neurocirurgião potiguar Márcio Rama-

lho, do Trauma Center, voltará a realizar, desta 
vez na próxima sexta-feira 27, uma cirurgia que 
utiliza uma técnica inovadora para tratar o pro-
blema nos pacientes.

Será a 2ª vez em apenas três meses que o 
médico fará o procedimento no Brasil.

A nova cirurgia vai acontecer em Campo 
Grande (MS). Márcio Ramalho foi convidado 
pelo também neurocirurgião Iuri Weinmann. 
A cirurgia será transmitida pela internet, para 
que pro� ssionais do mundo inteiro conheçam 
melhor o procedimento. A última cirurgia, que 
também foi transmitida pela web, aconteceu 
em Natal no dia 4 de setembro.

A partir da técnica de videoendoscopia, 
Márcio Ramalho vai retirar um tumor benigno 
da região lombar da coluna de um paciente de 
42 anos. Com essa técnica, o principal destaque 
da cirurgia é que, para fazer a retirada do tumor, 
o neurocirurgião só precisará abrir menos de 1 
centímetro na pele do paciente.

O médico potiguar ressalta que, para os pa-
cientes, especialmente os idosos – principais 
acometidos de problemas na coluna –, quanto 
menos invasiva for a cirurgia, melhor. Com a téc-
nica minimamente invasiva, diminuem os riscos 
de traumas e infecções, sem contar que a recu-
peração pós-operatória é muito mais simples.

Da última vez que o neurocirurgião realizou 
o procedimento, em Natal, a paciente – que é 
diabética e hipertensa e tem hipotireoidismo 
e osteoporose – precisou de apenas 48 horas 
para retomar suas atividades normais. Além da 
rapidez na recuperação, ela não precisou usar 
sequer analgésicos para controlar dor pós-ope-
ratória. Além disso, todos os sintomas neuroló-
gicos desapareceram depois da cirurgia.

Márcio Ramalho conta que é um dos raros 
especialistas no mundo que utilizam essa técni-

ca para tratar tumores benignos na coluna. Ele 
explica que a videoendoscopia já é utilizada pa-
ra tratar problemas como a hérnia de disco, mas 
que, para retirar tumor benigno, só foi emprega-
da oito vezes – todas por ele em seus pacientes.

“A videoendoscopia de coluna vem ganhan-
do vários adeptos no Brasil e em vários países 
no tratamento das hérnias de disco e nas este-
noses da coluna lombar. A estenose da coluna é 
uma patologia muito comum nos idosos, levan-
do a um quadro de dor ciática e di� culdade para 
caminhar. A videoendoscopia diminui muito o 
trauma cirúrgico e anestésico associado aos 
procedimentos a céu aberto, reduzindo as com-
plicações pós operatórias relacionadas ao aces-
so cirúrgico”, conta Márcio Ramalho.

O neurocirurgião potiguar conta outras 
vantagens da cirurgia minimamente invasiva. 
“O paciente só leva um ponto na pele e tem alta 
com menos de 12 horas. Destrói menos o mús-
culo e a pele. Com menos destruição tecidual, 
também há menos risco de infecção. É uma ci-
rurgia minimamente invasiva. Além do mais, di-
minui o trauma metabólico da anestesia. A� nal 
de contas, quanto maior o corte, maior é a lesão 
dos tecidos e o anestésico para que o paciente 
suporte o corte”, enfatiza Márcio Ramalho.

Neurocirurgião com especialização em ins-
tituições da Alemanha e dos Estados Unidos, 
Márcio Ramalho é membro da equipe do Trauma 
Center em Natal. Ele também é credenciado no 
corpo cirúrgico do Hospital Albert Einstein, de 
São Paulo, um dos mais prestigiados hospitais do 
País, e está à frente de uma equipe que treinará 
cirurgiões de coluna em várias partes do Brasil na 
Universidade Cidade de São Paulo (Unicid).

Atualmente, ele está também � nalizando 
um curso em Natal para explicar a técnica. Re-
centemente, o médico apresentou online, no 
Congresso SMISS, em Las Vegas, nos Estados 
Unidos, como utiliza a videoendoscopia em 
suas cirurgias.

O paciente só leva um
ponto na pele e tem alta com 
menos de 12 horas. Destrói 

menos o músculo e a pele. Com 
menos destruição tecidual, 
também há menos risco de 

infecção. É uma cirurgia 
minimamente invasiva”

“
MÁRCIO RAMALHO

NEUROCIRURGIÃO
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O deputado estadual Gustavo 
Carvalho (PSDB) voltou a co-
brar, nesta terça-feira 24, que 

o secretário estadual de Saúde, Ci-
priano Maia, compareça à Assembleia 
Legislativa para esclarecer detalhes 
de contratações efetuadas pela pasta 
durante a pandemia do novo corona-
vírus. Para o parlamentar, há indícios 
de irregularidades em vários atos as-
sinados por Cipriano Maia durante o 
período de crise.

“Eu entendo que a volta forte do 
novo coronavírus tenha feito com que 
o secretário tenha muito trabalho a 
executar na sua pasta. Mas eu gostaria 
que o respeito a essa Casa Legislativa 
fosse mantido, pelo menos com uma 
resposta, com uma justi� cativa, nos 
informando por que não veio, agen-
dando uma data”, cobrou o deputado, 
durante pronunciamento na Assem-
bleia Legislativa ontem.

Ainda em seu discurso, Gustavo 
Carvalho chamou atenção da popu-
lação do Rio Grande do Norte sobre 
o aumento de casos do novo corona-
vírus e alertou a população sobre os 
cuidados necessários para evitar a 
contaminação.

“Já recebemos a con� rmação de 
pessoas próximas que testaram posi-
tivo para a doença. É verdade que os 
casos diminuíram em sua gravidade. 
Mas muitos rio-grandenses estão 

perdendo a luta para essa doença”, 
alertou.

O parlamentar reforçou a neces-
sidade de cada um fazer a sua parte. 
“Eu mais uma vez renovo o pedido à 
população do Rio Grande do Norte. 
Da região Agreste à região do Alto 
Oeste. Da região do Potengi à região 
Salineira. Do vale do Açu à região do 
Potengi. Cumpram as orientações das 
autoridades de saúde”, salientou o de-
putado estadual do PSDB.

CPI
Gustavo Carvalho vem apontando 

nas últimas semanas o que classi� ca 

como indícios de irregularidades na 
Secretaria Estadual de Saúde. Ele 
apresentou em setembro, por exem-
plo, um pedido para que a Casa insta-
lasse uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) para apurar possíveis 
irregularidades em um contrato do 
Governo do Estado para o aluguel de 
ambulâncias durante a pandemia do 
novo coronavírus.

O governo nega irregularidades e 
já mostrou dados, através de comuni-
cados o� ciais da Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap), que mostram os 
investimentos realizados durante a 
pandemia da Covid-19.

Deputado Gustavo Carvalho (PSDB), autor do pedido para abrir a CPI das Ambulâncias na Assembleia

Gustavo Carvalho cobra explicações 
sobre contratos assinados na Saúde

PANDEMIA

JOÃO GILBERTO / ALRN

INVASÃO | Na lista, que conta casos de 2020, está incluída uma investida contra Ministério da Saúde durante pandemia do coronavírus. Histórico do 
CyberTeam alimenta a suspeita de que a ação contra o TSE pode ter sido realizada não por um hacker ativista, mas por um grupo de cibercriminosos

O grupo hacker português que 
assumiu publicamente a au-
toria do vazamento de dados 

privados e do ataque cibernético ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) du-
rante o primeiro turno das eleições 
municipais, no dia 15, tem um históri-
co de atuação contra sites brasileiros.

Apenas ao longo deste ano, o 
CyberTeam – liderado pelo hacker 
conhecido como Zambrius – diz ter 
atacado ao menos outras 61 páginas 
com o domínio “.br”. De 2017 para cá, 
foram 140. 

A invasão de sites do Ministério 
da Saúde, que prejudicou a divulga-
ção de dados sobre Covid-19, tam-
bém é reivindicada pelo grupo. Na 
lista dos alvos estão, ainda, prefeitu-
ras, câmaras e um departamento de 
trânsito. Pequenas empresas e escri-
tórios de advocacia � guram entre as 
vítimas.

O histórico do CyberTeam ali-
menta a suspeita, não descartada por 
investigadores, de que a ação contra 

o TSE pode ter sido realizada não por 
um hacker ativista, mas por um gru-
po de cibercriminosos.

Uma das linhas de investigação 
indica a possibilidade de envolvi-
mento de radicais ligados a núcleos 

bolsonaristas. Zambrius está em pri-
são domiciliar, em Portugal, e diz ter 
agido sozinho, munido apenas de um 
celular.

As apurações estão sendo condu-
zidas pelo Ministério Público Federal 

e pelo próprio TSE. Há também um 
inquérito aberto pela Polícia Federal. 
Todas as informações sobre os ata-
ques do grupo hacker � cam em um 
arquivo na internet no qual os invaso-
res anexam, anonimamente, “provas” 
de seus feitos. Trata-se do Zone-H, 
que a� rma não ser responsável pelos 
crimes cibernéticos registrados.

A plataforma, porém, só aponta 
investidas que produziram mudanças 
no conteúdo dos sites. Dessa forma, 
não pode ser usada como referencial 
absoluto para as atividades de grupos 
hackers. Há modalidades de invasões 
perigosas, nas quais atacantes per-
manecem discretamente com acesso 
a dados sensíveis, sem que sejam no-
tados.

Em entrevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo, Zambrius disse que não 
contou com a ajuda de ninguém na in-
vasão às páginas do TSE. Em ataques 
anteriores do CyberTeam, no entanto, 
há listas com assinaturas de grupos 
inteiros.

Sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Corte foi alvo de ataques durante o 1º turno

Grupo suspeito de invadir TSE 
reivindica ataque a 61 sites no País

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO

CARREFOUR

A Polícia Civil prendeu, na 
tarde desta terça-feira 24, a � s-
cal do Carrefour Adriana Alves 
por envolvimento na morte de 
João Alberto Silveira de Freitas, 
ocorrida na noite da última 
quinta-feira 19, nas dependên-
cias do supermercado. Com 
mandado de prisão expedido 
pela Justiça, ela se apresentou 
ao Palácio da Polícia na compa-
nhia de seu advogado. Durante 
as agressões, a � scal ameaçou 
uma testemunha que gravou o 
espancamento.

No vídeo, a funcionária de 
camisa branca, calça preta e 
crachá pede para a testemunha 
interromper a gravação. “Não 
faz isso, não faz isso senão vou te 
queimar na loja”, disse. Em nota, 
o Carrefour confirmou que ela 
foi afastada do cargo. “Está presa 
temporariamente pelo prazo de 
30 dias para que possa esclarecer 
todas as circunstâncias”, confir-
mou a delegada responsável pelo 
caso Roberta Bertoldo.

POLÍCIA PRENDE 
FISCAL POR ELO
COM MORTE DE
JOÃO ALBERTO



6 GERAL QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020   |

FARRA BILIONÁRIA NO 
DPVAT PÕE STF EM SAIA JUSTA

PGR DEVERIA ABRIR A 
CAIXA PRETA DO “TSI” NO TSE

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SILÊNCIO INDESCULPÁVEL
O francês que preside o 

Carrefour fez o que se esperava de 
Bolsonaro: a iniciativa de confortar a 
família de João Alberto, assassinado 
em uma de suas lojas de Porto 
Alegre. O silêncio do presidente é 
indesculpável.

CONTA OUTRA...
Em resposta aos que apontam 

sua inexperiência, Guilherme 
Boulos (Psol) elogia a gestão da 
vice Luiza Erundina na prefeitura. 
Ele desdenha da memória dos 
paulistanos. Erundina foi um 
desastre como prefeita.

EM CAUSA PRÓPRIA
A Reforma Administrativa, 

que acaba com a estabilidade dos 
futuros servidores, ganhou oposição 
de grandes empresas que faturam 
centenas de milhões de reais em 
cursos preparatórios para concursos 
públicos.

CASOS RECORRENTES
O Carrefour terá que fazer mais 

que doar R$25 milhões ao fundo 
contra racismo. Impressiona o 
número de casos. Há relatos em 

Porto Alegre até de uma “salinha” 
em suas lojas para maltratar clientes 
suspeitos de furto.

OLHO GRANDE
O resultado da primeira semana 

do Pix animou o Ministério da 
Economia. Os R$9,3 bilhões em 
transações, que ainda aumentam, 
representariam arrecadação de 
R$1 bilhão por ano caso o imposto 
digital saia do papel.

ANÁLISE PROPORCIONAL
O aumento dos casos da covid 

fez os EUA ultrapassarem o Brasil 
nas mortes por habitante. Segundo 
o Worldometer, são 798 óbitos por 
milhão aqui e 800 nos EUA. Bélgica 
(1.357), Peru (1.075), Espanha (934), 
Itália (849), Reino Unido (821) 
e Argentina (818) também têm 
situação pior.

COR DA PIADA
O Novo aderiu à Black Friday, 

ou melhor, à “orange friday”, para 
tentar vender camisetas, adesivos 
etc. O partido não usa o fundão 
eleitoral. Mas virou prato cheio 
para piadinhas sobre suas camisas 
laranjas.

Pressionada a processar políticos que endossaram suspeitas de fraude 
no primeiro turno das eleições, a Procuradoria Geral da República (PGR) 
poderia incluir nessas providências a abertura da caixa preta da área 
de informática do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De tão poderosa, a 
turma é chamada ironicamente na corte de “TSI”, de “Tribunal Superior 
de Informática”. Ninguém ousa mexer nessa turma. Resta a expectativa 
do ministro Luis Roberto Barroso para que no dia 29 tudo funcione.

VAI QUE É TUA
O “TSI” até levou o presidente 

do TSE a endossar várias versões 
para o mesmo � asco, dia 15, mas 
o próprio “tribunal” não se explica 
em público.

FALHANÇO GERAL
No dia 15, o falhanço foi 

geral. O E-Título enguiçou e a 

centralização da apuração, que 
atrasou, foi outro erro que a 
turma do “TSI” não assume. 

ALI NINGUÉM TASCA
A cúpula do “TSI” che� a há 

mais de 20 anos a Secretaria de 
Tecnologia e Informática do TSE, 
onde nenhum ministro consegue 
fazer mudanças.

A decisão que condena a seguradora Líder a devolver R$ 2,25 bilhões em gastos 
com dinheiro do seguro obrigatório DPVAT com festinhas e etc, meteu em saia 
justa o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

e o partido Rede, que se uniram em defesa desse “cartório” só para impor derrota 
política a Jair Bolsonaro. Ele extinguiu o DPVAT através de medida provisória, mas o 
Rede acionou o STF, que, é claro, como sempre, atendeu o partido e anulou a MP. Na 
Câmara, Rodrigo Maia impediu até mesmo a discussão sobre a MP. Que vexame. 
Uma investigação Superintendência de Seguros Privados (Susep) descobriu que a 
Líder desviou R$2,25 bilhões arrecadados com DPVAT. A seguradora Líder garante 
que “não tolera práticas irregulares” e informou que sua defesa “será protocolada 
em 30 dias”. A MP tramitou durante cinco meses na Câmara, sem que Rodrigo 
Maia sequer instalasse a comissão que a analisaria, até matá-la por inanição.  O STF 
também entrou na onda de derrotar o governo para “preservar” o cartório e, a pedido 
do Rede, condicionou a extinção a lei complementar.

A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
 

CONTRATO Nº 002/2020 
 
Objeto: Prestação de serviço de apoio técnico-científico ao desenvolvimento das atividades para tratamento 
de efluentes de laticínios a partir da aplicação de técnicas de coagulação, floculação e flotação por ar 
dissolvido. 
PRAZO: 180 dias, a partir da data de publicação. 
VALOR GLOBAL: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) 
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2020 
CONTRATADA: Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN- FUNCERN 
Assinada pela Contratada: Jairo José dos Santos (Superintendente) 
Assinada pela Contratante: José Aureliano Bezerra ( Diretor Executivo) 
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Pedido de Licença Simplificada 

 
ANDERSON PEREIRA VERAS, CPF: n° 139.348.468-90, 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. 

 
ANDERSON PEREIRA VERAS  

Arrendatário 
 

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

FLÁVIO GABRIEL MEDEIROS, CPF: 778.142.074-87, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para Carcinicultura, com Área de produção de 2,95ha, localizado no Sítio São Francisco, 
S/N, Zona Rural, Extremoz/RN. 

 
FLÁVIO GABRIEL MEDEIROS 

ARRENDATÁRIO 
 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMÉRCIO VAREJISTA NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA  

O Presidente do SINDILOJAS RN, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 12, a, § 3º do Estatuto, 
convoca Assembleia Geral Ordinária, para reunir-se às 18:00 horas, em primeira convocação ou às 18:30 
horas, em segunda convocação no dia 07 de dezembro de 2020, na sede do sindicato, localizada à Rua 
Assu, nº 506, Tirol, em Natal/RN, com o quórum legal, para deliberar sobre a proposta orçamentaria de receita 
e despesa elaborada pela diretoria, para o exercício financeiro de 2021, após prévio parecer do conselho 
fiscal, ex-vi do inciso VII do art. 10 do estatuto da entidade.  

  
Natal/RN, 25 de novembro de 2020. 

Gilberto de Andrade Costa - Presidente 
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA   
 
A SÃO JORGE EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ n° 08.678.764/0001-42, torna público que requer 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, a Renovação da Licença 
Simplificada (LS) referente ao Condomínio São Jorge, composto de 96 unidades habitacionais. Localizado 
na RN160, S/N, Regomoleiro, Zona de Expansão Urbana – ZEU, em uma área total de 8.807,17m² no 
Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 

Cleonice Campos Pacheco 
Representante Legal 

LEGISLATIVO | Medidas provisórias são instrumento para garantir que o presidente possa agir em casos urgentes 
e relevantes. Elas produzem efeitos imediatamente, mas Congresso precisa dar aval para que a MP vire lei

O presidente Jair Bolsonaro é, em 
média, o que mais edita medidas 
provisórias por ano, em compara-

ção com os quatro governos anteriores. 
Por outro lado, a taxa de transformação 
dessas medidas em leis está abaixo dos 
50%. Os dados são de um levantamento 
feito pela Câmara dos Deputados.

As medidas provisórias são um ins-
trumento para garantir que o presiden-
te da República possa agir em casos ur-
gentes e relevantes. As MPs produzem 
efeitos imediatamente, mas precisam 
depois ser aprovadas pelo Congresso 
Nacional para virarem lei de� nitiva.

Uma medida provisória vale até 120 
dias. Depois disso, se não tiver sido vo-
tada nas duas casas do Parlamento, ela 
“caduca”, ou seja, perde a validade.

NÚMEROS
Nos dois primeiros anos, o gover-

no Bolsonaro, por enquanto, tem uma 
média de 70 MPs editadas por ano, que 
deve crescer um pouco, já que 2020 ain-
da não acabou. Mas das 140 medidas 
provisórias editadas, apenas 56 foram 
convertidas em lei até o momento, ou 
seja, uma taxa de conversão de 47%. 
Outras 21 ainda estão em análise pelo 
Congresso, uma foi rejeitada, duas fo-
ram revogadas e 59 perderam a validade 
porque não tiveram a votaçã concluída.

No primeiro governo Lula, a média 
foi de 60 MPs por ano, sendo 90% con-
vertidas em lei. No segundo governo 
Lula, 45 MPs por ano, 83% convertidas. 
No primeiro governo Dilma, a média 
foi de 36 MPs por ano, com 74,5% delas 
convertidas em lei. Entre 2015 e 2018, 
nos governos Dilma e depois Temer, a 
média foi de 51 medidas provisórias por 
ano, e 63% se transformaram em lei.

OPOSIÇÃO E GOVERNO
Para o líder da minoria na Câmara, 

deputado José Guimarães (PT-CE), o 
governo não se esforça para aprovar as 
próprias medidas que edita e o Congres-
so também não tem feito sua parte.

“Quem tem maioria no Congresso 
é o governo, é a base do governo com 
o Centrão. A não votação de medidas 
provisórias, a exemplo da medida pro-
visória do auxílio emergencial, é uma 
estratégia do governo: 59 perderam a 
validade. Isso é uma excrescência, uma 
deformação daquilo que tem que ser a 
relação do Executivo com o Poder Legis-
lativo”, avalia Guimarães. “Em segundo 
lugar, o Congresso não faz por onde, não 
se faz respeitar, não vota,” acescenta.

O líder do governo na Câmara, 
deputado Ricardo Barros (PP-PR), por 
outro lado, argumenta que, como a 
maioria das medidas que perderam a 
validade tratava da liberação de crédi-
tos. “As medidas que não foram apre-
ciadas, em sua grande maioria, são me-
didas de crédito. Como estamos numa 
pandemia, abre-se crédito para atender 
à pandemia e, obviamente, cumprido, 
executado o crédito, a medida provisó-
ria não precisa ser votada porque a sua 
� nalidade já foi cumprida”, a� rma.

No Palácio do Planalto, Bolsonaro assina documento ao lado de presidentes da Câmara e Senado

Maioria das medidas provisórias
de Bolsonaro não vira lei definitiva

ISAC NÓBREGA / PR
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

As discussões relacionadas com 
as mudanças do Plano Diretor 
de Natal serão retomadas em 

janeiro de 2021. O Conselho da Cidade 
(Concidade), que é presidido pelo pre-
feito de Natal Álvaro Dias, de� niu nesta 
terça-feira 24 as datas das duas últimas 
etapas de elaboração do documento 
que será encaminhado à Câmara Mu-
nicipal de Natal. As reuniões serão fei-
tas de forma presencial.

Segundo o Concidade — órgão 
colegiado de caráter consultivo e de-
liberativo formado por instituições 
públicas e por representantes da socie-
dade civil —, a Pré-conferência do Pla-
no Diretor foi marcada para os dias 25 
e 29 de janeiro. A reunião será feita na 
Estação Cidadania Esporte Professor 
Jorge Moura, no bairro Lagoa Azul. O 
objetivo desta etapa é de� nir os dele-
gados que irão discutir a minuta � nal 
do Plano Diretor na Conferência Final.

A Conferência Final será realiza-
da nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 
2021, das 9h às 17h, também na Esta-
ção Cidadania Esporte Professor Jorge 
Moura. A Conferência será organizada 
por Comissão Preparatória designada 
pelo presidente do Concidade e será 
coordenada pela Secretaria Executiva 
do Concidade Natal.

A de� nição das datas para as du-
as últimas etapas de análise do Pla-
no Diretor levou em consideração a 
determinação da 6ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal que tratou sobre a 
proporcionalidade e representativida-

de previstas no Regimento Interno do 
Plano Diretor.

Segundo a decisão judicial, as 
exigências só estariam atendidas “me-
diante o efetivo preenchimento das 
vagas, e não com a mera disponibiliza-
ção”. Além disso, a mudança também 
levou em consideração a discussão ju-
dicial acerca da validade dos atos rea-

lizados de maneira virtual no processo 
de revisão do plano.

 O juiz Francisco Seráphico da Nó-
brega Coutinho, da 6ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal, de� niu que a pré-
-conferência deve abranger 76 nomes. 
A lista deve observar 32 vagas do Poder 
Público, 20 de movimentos populares, 
8 trabalhadores, 8 empresários, 5 aca-

dêmicos e 3 três para Organizações 
Não-governamentais (ONG).

Para a retomada presencial dos 
novos encontros, o Concidade consi-
derou as autorizações para a retornos 
dos teatros, cinemas, museus, casas de 
show e casas de espetáculos, desde que 
observadas as regras de distanciamen-
to mínimo e prevenção estabelecidas 

nos protocolos e nas normas sanitá-
rias que tratam do enfrentamento à 
Covid-19.  Com a aprovação do texto 
na Conferência Final do Plano Diretor, 
o documento será encaminhado para 
a Câmara Municipal de Natal. O legis-
lativo terá o papel de analisar, aprovar 
o texto e encaminhá-lo para a sanção 
municipal.

PLANO DIRETOR?
O plano diretor de� ne as regras 

para ocupação e reordenamento dos 
espaços físico-territoriais de um Mu-
nicípio. Em Natal, o documento foi 
revisado pela última vez em 2007. O 
documento é elaborado pelo Poder 
Executivo Municipal, com participa-
ção da sociedade civil organizada, em 
um processo de planejamento partici-
pativo. Após isso, o plano diretor deve 
ser aprovado pela Câmara Municipal. 
A atual discussão sobre ordenamento 
urbano de Natal foi iniciada em 2017. 
Ou seja, dez anos após a última revi-
são. Em 2019, desde agosto, um cro-
nograma foi estabelecido para incluir 
ao debate organizações sociais, ONG, 
classe empresarial, instituições de en-
sino e sociedade civil. Em agosto 2020, 
o MPRN ingressou com ação civil pú-
blica para interromper as conferências 
� nais, que seriam feitas de forma vir-
tual. A ação também pedia mudanças 
na escolha dos participantes da Con-
ferência Final.  Em novembro, o TJRN 
determinou mudanças no sistema de 
escolha para a conferência. 

Discussões sobre o Plano Diretor 
serão retomadas em janeiro de 2021
ORDENAMENTO URBANO | Conselho da Cidade (Concidade), que é presidido pelo prefeito de Natal Álvaro Dias, definiu as datas para as últimas duas etapas para elaboração do 
documento que será encaminhado para a Câmara Municipal. As reuniões previstas para a pré-Conferência e Conferência Final do Plano Diretor serão feitas de forma presencial

Candidatos ao Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio) 2020 
que forem diagnosticados por 

alguma doença infectocontagiosa, 
como o novo coronavírus e, portanto, 
estiverem impossibilitados de fazer as 
provas por este motivo, poderão ter 
uma nova chance.

Em entrevista à Agência Brasil, o 
presidente substituto do Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), Camilo 
Mussi, disse nesta terça-feira (24) que, 
nesse caso, a orientação é ligar para a 
central de atendimento do Inep (0800 
616161) e comunicar a doença até um 
dia antes da data da prova.

Fora isso, depois da aplicação, o 
candidato também deverá registrar o 
problema anexando laudo médico na 
Página do Participante. Os casos defe-

ridos pelo Inep poderão participar de 
uma reaplicação do exame nos dias 23 
e 24 de fevereiro de 2021, mesma data 
em que o Enem aplicado a pessoas 
com privação de liberdade.

Além de covid-19, o edital prevê 
nessa lista casos de coqueluche, difte-
ria, doença invasiva por haemophilus 
in� uenza, doença meningocócica e ou-
tras meningites, varíola, in� uenza hu-
mana A e B, poliomielite por poliovírus 
selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Segundo o Inep, não só pessoas 
com problemas de saúde na data das 
provas poderão participar da reaplica-
ção. 

Quem tiver problemas logísticos, 
como, por exemplo, falta de energia 
elétrica também poderá comunicar o 
problema pela Página do Participante 
para fazer o exame em fevereiro.

GRUPO DE RISCO
Sobre candidatos que se enqua-

dram no grupo de risco para a co-
vid-19, como idosos e pessoas com 
comorbidades que necessitam de 
atendimento especial, não é preciso fa-
zer nada. “Essas pessoas já declararam 
no ato da inscrição, idade e se precisam 
de atendimento especial e, com base 
nessas informações, vamos agrupá-las 
em salas separadas”, garantiu Mussi. 
Apesar disso, o presidente substituto 
do Inep, lembrou que situações diag-
nosticadas depois da inscrição, como, 
por exemplo, casos de gravidez, deve-
rão ser comunicadas pela central de 
atendimento do instituto também até 
um dia antes do Enem. Para garantir a 
segurança de todos os participantes, o 
número de participantes por sala será 
reduzido, pelo menos, em 50%.

Candidatos infectados por Covid-19 
terão nova chance de fazer Enem

PROVA

CRONOGRAMA

• Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

• Prova digital: 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro

• Reaplicação da prova: 23 e 24 de 
fevereiro

• Resultados: a partir de 29 de março

Em Natal, o documento que define as regras de ordenamento e ocupação do espaço urbano foi revisado pela última vez em 2007
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A pandemia da Covid-19 trouxe 
uma série de mudanças em 
diversos setores e não foi di-

ferente para o varejo – um dos mais 
afetados pela crise financeira. É fato 
que o auxílio emergencial disponibi-
lizado pelo governo federal ajudou a 
manter o comércio funcionando, mas 
o segmento ainda tenta recuperar um 
nível mínimo de vendas. Com o fim do 
ano se aproximando, os empresários 
e comerciantes esperam um impacto 
positivo. 

Uma pesquisa feita pela Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte (Fe-
comércio), através do Departamento 
de Estatísticas e Estudos Socioeconô-
micos (DEES), indica que natalenses 
e mossoroenses pretendem gastar 
mais de R$ 600 na Black Friday, que 
acontece nesta sexta-feira 27, mesmo 
em meio aos problemas econômicos 
enfrentados atualmente. “De uma 
maneira geral, os números nos ani-
mam e nos levam a seguir confiantes 
na consolidação da retomada das 
vendas do varejo no estado”, afirmou 
o presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz.  

Na capital potiguar, 56,8% dos 
consumidores pretendem comprar 
na Black Friday deste ano, uma queda 
de 3 pontos percentuais em relação 
ao ano passado (59,8%). Os 43,2% dos 
natalenses que não irão às compras 
apontam como motivos a falta de 
dinheiro (34,4%); não gostar da data 
(23,5%); o desemprego (8,9%); as con-
tas ou dívidas em atraso (8,1%); e a 
pandemia (6,5%) como motivos para 
não gastarem. A pesquisa mostra que 
44% dos consumidores estão pensan-
do em aproveitar a data para anteci-
par as compras de Natal. 

Para aqueles que vão às compras, 
os produtos mais desejados são ele-
trodomésticos (33,6%); eletrônicos 
(21,1%); celulares/smartphones/
tablets (20,3%); roupas (14,8%); mó-
veis e decoração (13,3%). Além disso, 
a maioria dos entrevistados (56,8%) 
considera comprar itens não planeja-
dos, caso os descontos oferecidos pelo 
comércio sejam atrativos. O levanta-
mento mostra ainda que o valor mé-
dio gasto será de R$ 619,44. Em 2019, 
este valor foi de R$ 692,48, portanto 
este ano espera-se uma redução de 
10,5%. 

Quanto à forma de pagamento 
38,6% dos compradores pretendem 
pagar no cartão de crédito de forma 
parcelada; 30,9% mencionaram optar 
pelo pagamento à vista em dinheiro; 
seguido pelo cartão de crédito em par-
cela única, com 9,9%; e pelos que vão 
pagar usando o cartão de débito, com 
7,4%. Além disso, a pesquisa mostra 
que 38,3% dos consumidores preten-
dem comprar em lojas de shoppings, 

Natelenses devem gastar R$ 600 
na Black Friday, aponta Fecomércio 
EXPECTATIVA | Pesquisa da Federação do Comércio e Serviços do Rio Grande do Norte aponta que os consumidores estão pensando em aproveitar a data para antecipar as compras 
de Natal, mesmo em meio à crise financeira gerada pela pandemia da Covid-19. Compras pela internet ganharam ainda mais espaço na opinião do compradores natalenses em 2020

Para aqueles que vão às compras, os produtos mais desejados pelos natalenses são eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e roupas

•Entre divergências sobre 
o surgimento da Black 

Friday, a teoria mais aceita 
é a de que o evento surgiu 

no início dos anos 1960 
na Filadélfia, nos Estados 

Unidos. A polícia local 
chamava de Black Friday 
a sexta-feira seguinte ao 
Dia de Ação de Graças, 
comemorado na última 

quinta-feira de novembro. 
Os grandes descontos 

têm origem no empenho 
do comércio em zerar o 
estoque. De lá para cá, 
o dia é considerado o 

pontapé inicial das compras 
natalinas. No Brasil, a 

primeira Black Friday foi 
realizada em 2010, mas 
as grandes varejistas só 

começaram a participar em 
2012. 

BLACK FRIDAY? 
e 32,4% em lojas online – aumento 
de 10,4 pontos percentuais em com-
paração com 2019. Os outros 20,1% 
pretendem comprar em lojas do co-
mércio de rua.  Mesmo com a garantia 
de descontos oferecidos, quase 80% 
dos natalenses (78,7%) irão fazer pes-
quisas dos produtos e serviços antes 
de adquirir os itens, sendo que 52,8% 
o farão para confirmar se os produtos 
estão de fato na promoção e 25,9% pa-
ra escolher as lojas em que os produ-
tos desejados estão mais baratos. Para 
garantir a clientela, os empresários 
devem focar em descontos, no qual 
44,5% dos consumidores irão dar prio-
ridade a esses estabelecimentos. Em 
seguida, os consumidores procurarão 
por preço baixo (35,1%); qualidade 
dos produtos (10,6%); facilidade de 
pagamento (10,5%); atendimento di-
ferenciado (9,1%); necessidade (8,8%); 
variedade de itens (4,5%); e divulgação 
dos produtos (1,5%). 

Já em Mossoró, 59,5% dos consu-
midores pretendem comprar na Black 
Friday. A falta de dinheiro (37,3%), não 
gostar da data (24,2%) e a necessidade 

de poupar (9,3%) foram os motivos 
apontados por 40,5% que não alme-
jam ir às compras. Os eletrodomésti-
cos lideram o ranking de intenções de 
compra e são o alvo de 39,8% dos com-
pradores. Em seguida aparecem os 
eletrônicos (31,3%); as roupas (25,8%); 
e celulares/smartphone/tablets 
(24,2%). A pesquisa mostra que 56,3% 
dos consumidores mossoroenses ou-
vidos devem comprar itens não pla-
nejados, caso os descontos oferecidos 
pelo comércio sejam atrativos, e que 
quatro em cada dez (40,5%) pessoas 
estão pensando em aproveitar a data 
para antecipar as compras de Natal. 

O ticket médio previsto para as 
compras em Mossoró é de R$ 608,07 
e, 24,5% ainda não decidiram quanto 
irão desembolsar na compra. Para o 
pagamento, o método mais utilizado 
será o cartão de crédito para 33,5% 
dos entrevistados, seguido do dinhei-
ro (28,8%), como uma forma de ga-
nhar mais descontos com os métodos 
à vista. O comércio de rua da cidade 
é a principal escolha para a compra 
(42,4%). As compras pela internet são 

apontadas por 30,7% dos entrevista-
dos, seguida pelos shopping centers, 
com 14,8%.   

Porém, para efetivar a compra, 
81,3% dos compradores mossoro-
enses irão pesquisar os preços dos 
produtos e serviços antes de adqui-
rir os itens, sendo que 50,6% o farão 
para confirmar se os produtos estão 
de fato na promoção e 30,7% para 
escolher as lojas em que os produtos 
desejados estão mais baratos. Para 
garantir a compra, deve-se investir em 
preços atrativos, o que é necessário 
para 87,7% dos entrevistados; aten-
der às necessidades dos consumido-
res (34,9%); descontos dos produtos 
(23,3%); qualidade dos itens (14,2%); 
facilidade de pagamento (9,8%); den-
tre outros. 

Ambas as pesquisas foram reali-
zadas entre os dias 15 e 30 de outubro 
deste ano, entrevistando 1.000 pesso-
as (570 em Natal, 430 em Mossoró), 
com índice de confiança de 95% e um 
erro amostral de aproximadamente 
4% para mais ou para menos. 

NÃO CAIA EM FRAUDES

Um dos maiores problemas nesta 
Black Friday é saber se o produto em 
questão está na promoção. Existem 
sites atualmente, como o “Zoom”, 

que monitoram a variação do preço 
do produto meses antes da Black 
Friday. Com isso, é possível validar 

qual era o valor real e qual o desconto 
real. Antes de comprar, seja em 

lojas físicas ou virtuais, é importante 
verificar os procedimentos para trocas 

e reclamações, ou seja, ficar atento 
à política de troca, se a empresa, 

de fato, possui um SAC - Serviço de 
Atendimento ao Consumidor. 

O Procon Natal enumerou algumas 
dicas para evitar ciladas nesta sexta. 

Confira: 

• Monitorize os preços com 
antecedência, mantenha em seu 

poder, seja de forma virtual ou física, 
as ofertas com os valores praticados, 
referentes ao produto ou serviço que 

deseja adquirir  

• Não compre por impulso na Black 
Friday, isso pode impactar no seu 

orçamento e, portanto, lhe trazer sérios 
problemas no futuro;  

• Desconfie dos preços muito baixos, 
pesquise o preço médio do produto 
ou serviço, se a diferença for muito 

grande, desconfie e busque o máximo 
de garantias possíveis;  

• Leia as letras pequeninas, cuidado 
com as “entrelinhas”, exija todos os 

esclarecimentos;  
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A pandemia do novo coronaví-
rus abalou vários setores da 
economia, mas foi sinônimo 

de crescimento para outros, como os 
segmentos ligados à saúde humana. 
O resultado foi um aumento na de-
manda para pro� ssões nesta área. 
Um levantamento do site de recruta-
mento e emprego Glassdoor mostra 
que os médicos, por exemplo, estão 
no topo do ranking dos pro� ssionais 
mais procurados em 2020.

Neste cenário positivo, o Curso 
de Medicina continua sendo um dos 
mais almejados. Não é à toa: o salá-
rio médio mensal de um pro� ssional 
médico em início de carreira é de R$ 
15 mil, mas as remunerações podem 
chegar a três vezes esse valor com a 
carreira estabilizada. E, para quem 
deseja começar a graduação ainda 
em 2021, há oportunidades com pro-
vas que serão realizadas já este ano.

Um exemplo disso é a UnP, inte-
grante da Rede Laureate, que está 
com inscrições abertas para o Vesti-
bular de Medicina. O processo seleti-
vo ocorrerá em chamada única para 
2021. Os interessados podem se ins-
crever até 27 de novembro por meio 
do link https://lp.unp.br/medici-
na2021/. As provas serão realizadas 
em 6 de dezembro.

DIFERENCIAIS
Oferecido há mais de 10 anos 

no Rio Grande do Norte, o curso de 
Medicina da UnP é o único do Estado 
com conceito 5 (nota máxima) pelo 
MEC. A avaliação é resultado de uma 
série de fatores, como a alta quali� -
cação do corpo docente, uma infra-
estrutura moderna e um currículo 
inovador.

“A qualidade é atestada também 
por levantamentos, como o Ranking 
Universitário da Folha (RUF) de 2019, 
que mostra nosso Curso de Medicina 
como um dos 10 melhores do País en-
tre as Instituições Privadas”, a� rma a 
Coordenadora do Curso, Profª Paula 
Maia.

Entre os laboratórios de ponta 
oferecidos pela UnP, há um Hospital 
Simulado. O ambiente conta com 
simuladores de alta � delidade que 
permitem a familiarização dos estu-
dantes, ainda na instituição, com os 
ambientes pro� ssionais como uma 
UTI.

Além disso, a Instituição de En-
sino Superior conta com parcerias 
com os melhores hospitais públicos 
e privados de Natal e da Grande Na-
tal. Outra vantagem é a existência de 
um Centro Integrado de Saúde que 
oferece atendimentos à comunidade 
e tem parceria com o SUS, permitin-
do ao aluno a prática interdisciplinar 
com outros cursos da Escola de Ciên-
cias da Saúde e Bem-Estar.

Medicina é a profissão que mais 
abriu vagas para trabalho em 2020
SAÚDE | Pandemia da Covid-19 coloca médicos no topo do ranking e atrai cada vez mais interessados na área, com salário médio mensal de um profissional em início de carreira é de 
R$ 15 mil, mas remunerações podem triplicar com a carreira estabilizada. No Rio Grande do Norte, a Universidade Potiguar (UnP) já tem vestibular aberto para futuros profissionais

 Levantamento do site de recrutamento e emprego Glassdoor mostra que os médicos, por exemplo, estão no topo do ranking dos profissionais

Oferecido há mais de 10 anos no RN, medicina da UnP é o único do Estado com conceito 5

AMPLA ÁREA DE ATUAÇÃO, 
EMPREGABILIDADE E 
ALTOS SALÁRIOS

INOVAÇÃO NA SAÚDE 
DESPONTA PARA MÉDICOS 
EMPREENDEDORES

O Curso de Medicina é o curso 
com maior carga horária. Sendo 
assim, os estudantes levam em 
média seis anos para concluir a 
graduação e mais de três anos 
para cursar a especialização es-
colhida, por meio da residência 
médica. Porém, o prazo de conclu-
são pode variar de acordo com o 
desempenho do aluno. O longo ca-
minho percorrido pelos futuros pro-
� ssionais, entretanto, é bem recom-
pensado com um grande leque de 
áreas em que o médico pode atuar e 
de fácil empregabilidade. Conforme 
foi divulgado pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA), 
a área está no topo do ranking de 
taxa de ocupação, com uma esti-
mativa de quase 100% de médicos 
empregados. Promover a saúde, 
intervir nas doenças e suas causas 
e, a partir do diagnóstico, pres-
crever o tratamento adequado, 
conforme a necessidade de cada 
paciente, estão entre as principais 
atividades da rotina do médico.  O  
pro� ssional de Medicina tem mais 
de 60 opções de áreas de atuação.

Além das tradicionais e mais 
conhecidas áreas da Medicina, o 
desenvolvimento de novas tecnolo-
gias e a era pós-digital trazem opor-
tunidades para os pro� ssionais que 
desejam incrementar ainda mais 
sua atuação.

A Inteligência Arti� cial é uma 
delas. Atualmente, programas e sof-
twares especí� cos contribuem para 
a análise de dados e a interpretação 
do quadro clínico, facilitando o 
raciocínio pro� ssional. Já a Teleme-
dicina e o uso de aplicativos ganha-
ram bastante destaque com a pan-
demia da COVID-19 e a necessidade 
de distanciamento social. Hoje há 
aplicativos e rede para atendimento 
on-line e marcação de consulta.

Outra área que desponta é o 
uso dos dispositivos de alta tecno-
logia que se assemelham a simples 
acessórios como relógios, pulseiras 
e colares. Eles foram inventados pa-
ra medir a pressão ou a temperatura 
do corpo 24 horas por dia. Alguns 
deles chegam até mesmo a medir 
atividades neurais e qualidade do 
sono.

Nossa qualidade é atestada 
pelo MEC e também pela 
RUF 2019, que mostra nosso 
curso como um dos 10 
melhores do País entre as 
Instituições Privadas” 

“
PAULA MAIA
 COORD. DE MEDICINA UNP

• Vestibular de Medicina 
UnP

• Inscrições: até 27 de 
novembro

• Provas: 6 de dezembro
• Informações: https://

lp.unp.br/medicina2021/

SERVIÇO

27 R$ 15 mil 60 
de novembro é data-limite 

de inscrição no Vestibular de 
Medicina da UnP.

mensais é o salário 
de um médico em início 

de carreira.

opções de especialização ou 
mais estão disponíveis hoje na 

carreira de Medicina.



O procurador-geral da República, 
Augusto Aras, enviou ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) nes-

ta terça-feira, 24, duas ações diretas de 
inconstitucionalidade contra leis que 
estabelecem prazos de licença-mater-
nidade distintos para mães biológicas 
e adotivas e segundo a idade da criança 
adotada.

As ações questionam dispositivos 
da Lei Federal 13.106/2015, que dispõe 
sobre os prazos de licença gestante e 
adotante para mulheres da carreira 
militar federal, e da Lei 2.578/2012, do 
Estado do Tocantins, que regulamenta 
o Estatuto dos Policiais Militares e dos 
Bombeiros Militares estaduais.

A lei federal diz que a militar ges-
tante terá direito à licença de 120 dias, 
prorrogáveis por mais 60 dias. Já as 
militares que adotarem ou obtiverem 
a guarda judicial de criança de até um 
ano terão 90 dias de licença, com pror-
rogação de mais 45 dias. Se a criança 
tiver mais de um ano, o prazo será de 
30 dias, prorrogáveis por mais 15. Já a 
lei do Tocantins prevê 120 dias de licen-
ça gestante para as mulheres da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros, pror-
rogáveis por mais 60 dias. As adotantes 

terão 120 dias de licença, prorrogáveis 
por mais 45 dias, se a criança tiver até 
um ano de idade; 60 dias, se a criança 
tiver de um a quatro anos; e 30 dias, no 
caso de crianças de quatro a oito anos. 
Nos dois últimos casos, a licença ado-
tante pode ser prorrogada por 30 dias.

Para Aras, ao estabelecer uma dife-
renciação entre as maternidades bio-
lógica e adotiva e entre as idades das 

crianças adotadas, as leis incorrem em 
discriminação. Na avaliação do procu-
rador-geral, os dispositivos questiona-
dos violam o princípio da igualdade, o 
direito social à proteção da maternida-
de e da infância, o dever estatal de pro-
teção da família, o direito da criança à 
convivência familiar e a proibição de 
discriminação no tratamento jurídico 
entre filhos biológicos e adotivos.
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A s reaberturas de dois impor-
tantes espaços para a história 
do Rio Grande do Norte são as 

apostas para o aumento da capacida-
de de atração turística potiguar em 
2021. Com o término das restaurações 
feitas no Forte dos Reis Magos e no 
Complexo Cultural da Rampa, ambos 
localizados na Zona Leste Natal, novas 
rotas de visitação serão criadas para 
aumentar a permanência dos visitan-
tes em território potiguar.

A obra mais adiantada é a do 
Complexo da Rampa, que inclui ainda 
o Museu do Aviador, prevista para ser 
finalizada até dezembro. O valor da 
obra está estimado em R$ 7,6 milhões. 

O Complexo Cultural terá 2,8 mil 
metros quadrados de área construída, 
com salas para exposições, bar, café, 
loja de lembranças e souvenires, ba-
nheiros, mirante, píeres e deck. O local 
será gerido pela Secretaria Estadual 
de Turismo, que ficará responsável 
inclusive pelo acervo. São dois prédios 
principais: o Museu da Rampa e o Me-
morial do Aviador. No primeiro, ficará 
exposto material referente à partici-
pação de Natal na Segunda Guerra 
Mundial. Já o segundo espaço será de-
dicado à criação do Correio Aéreo da 
América Latina.

De acordo com a Secretaria Esta-

dual de Turismo (Setur), o Complexo 
Cultural da Rampa após a sua inau-
guração, será trabalhado como um 
importante equipamento turístico, 
devido ao seu contexto histórico e 
também por sua localização privile-
giada, inclusive muito aguardado pelo 
trade turístico, por possibilitar uma 
nova atratividade para quem vem ao 
Rio Grande do Norte.

Previsto para ser entregue em 
maio de 2021, a Fortaleza dos Reis Ma-
gos é um patrimônio histórico e cul-

tural do Rio Grande do Norte, o qual 
é administrado pela Fundação José 
Augusto. A restauração do patrimônio 
histórico terá investimento de mais de 
R$ 4 milhões.

Ainda segundo a Secretaria de Tu-
rismo, com a inauguração desses dois 
equipamentos, existe a expectativa 
que se possa oferecer aos turistas dois 
atrativos de relevantes contextos his-
tóricos e culturais que juntos vão gerar 
mais empregos e renda para o turismo 
potiguar.

Reabertura de espaços históricos 
deve aquecer turismo em 2021 
RETOMADA | Com o término das restaurações do Forte dos Reis Magos e no Complexo da Rampa, ambos 
localizados na Zona Leste Natal, novas rotas de visitação serão criadas para o setor turístico da capital

Complexo da Rampa, que inclui ainda o Museu do Aviador, será finalizado até dezembro

Aras avalia que é discriminação fazer diferenciação entre as maternidades biológica e adotiva

Augusto Aras vai ao STF contra prazos 
distintos para a licença-maternidade

JULGAMENTO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

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

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

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

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

Juiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
24ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias 

      O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
      FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0827223-36.2016.8.20.5001, proposta por NG CHAI 
CHEW e  NUKARTINA BINTE SADON TAN contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME,   ANTHONY 
JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e  GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO  de 
ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.049.723/0001-90, na pessoa de seu representante legal, 
ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, CPF nº. 017.454.496-04  e  GABRIELA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA,  CPF nº 051.386.034-77,  para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 
95.169,40, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso 
de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 
(art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados 
os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento 
executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte 
executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas 
processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o 
executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, Eloiza Campos, Auxiliar 
Técnica,digitei. 
Natal/RN, 21 de agosto de 2020 

RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA 
Juiz de Direito     

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
As informações processuais podem ser acompanhadas através do sítio “www.tjrn.jus.br” 

Endereço da Vara: Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – 2º andar - Forum Miguel Seabra Fagundes, Lagoa Nova 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO 
 

GÁS FLORANIENSE LTDA inscrito sobre CNPJ: 10.875.482/0001-87 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Renovação da Licença de Operação de nº 2019-138842/TEC/RLO-0445, com validade de 17/11/2026 
para uma Revenda varejista de Combustíveis Líquidos, com capacidade total de 52,00m² , Localizado na 
Rua Nicolau Ramos de Oliveira 02 – Rodovia – BR226 – Florânia - RN 
 

   Maria Ivonete de Araújo Lacerda 
Sócio Proprietário. 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

GIORDANO BRUNO DE CASTRO GALVÃO, CPF 011.219.684-57, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA-LS, para extração de areia em área localizada no leito do 
rio, zona rural do município de São José de Mipibu/RN. 
 

GIORDANO BRUNO DE CASTRO GALVÃO  
Requerente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS E PRODUTOS DERIVADOS DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINLAT/RN - CNPJ 24.527.640/0001-12 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente do SINLAT/RN convoca todos os trabalhadores da categoria para participarem de Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizadas no dia 30/11/2020, às 10h30min em 1ª convocação com número legal de 
presentes ou às 11h30min em 2ª convocação com qualquer número, tendo como local a sede do sindicato à 
Av. Bernardo Vieira, 576, Quintas, Natal/RN, e em outros locais designados, para deliberarem a seguinte 
ordem do dia: a) Apresentar, discutir e aprovar a pauta de reivindicação da convenção coletiva de 
trabalho/2021; b) Autorização para a diretoria deflagrar greve e/ou instaurar dissídio coletivo caso fracasse as 
negociações; c) Autorização para desconto da contribuição negocial.  Natal, 23/11/2020. 

 
Joaquim Bezerra de Menezes Neto 

Presidente SINLAT/RN 
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A vacina russa Sputnik V apresen-
tou eficácia acima de 95% após 
a segunda dose, segundo anún-

cio feito por representantes do governo 
russo e do Instituto Gamaleya, fabri-
cante do imunizante, nesta terça-feira, 
24. Com apenas uma dose, a eficiência 
é de 91,4%. A vacina é aplicada em duas 
doses, com intervalo de 21 dias.

Os resultados do imunizante russo 
foram obtidos com base na análise de 
dados de 18.794 voluntários, que rece-
beram as duas doses da vacina (ou do 
placebo). 

Ao todo, 40 mil voluntários parti-
cipam da análise de fase três. Os dados 
sobre os testes, no entanto, ainda não 
foram publicados em revista nem revi-
sado por pesquisadores.

A Rússia vai cobrar menos por 
sua vacina do que seus concorrentes 
e Moscou pretende produzir mais de 
1 bilhão de doses dentro e fora do país 
no ano que vem, disse o chefe do fundo 
soberano russo nesta terça-feira.

Os detalhes exatos do preço do po-
tencial imunizante devem ser divulga-
dos nesta terça, mas o chefe do Fundo 
Russo de Investimento Direto (RDIF), 
Kirill Dmitriev, disse à Reuters que a 

Sputnik V terá um preço significativa-
mente menor do que qualquer outra 
rival com nível similar de eficácia.

Moscou tem sido criticada por 
cientistas ocidentais que acusam a 
Rússia de buscar atalhos em um esfor-
ço para acelerar a vacina Sputnik V, o 
que a Rússia nega. 

Estabelecer um preço menor do 
que o de rivais pode ajudar a Rússia 

a obter uma parcela do mercado. Os 
comentários de Dmitriev vêm depois 
de o  Fundo Russo de Investimento 
Direto e do Centro Nacional Gamaleya 
afirmarem que novos dados de estudos 
clínicos com a candidata a vacina com 
base em 39 casos confirmados e 18.794 
pacientes mostraram que ela é 91,4% 
eficaz no 28º dia e 95% eficaz no 42º 
dia. 

ELISE ELSIE / ASSECOM

GETTY IMAGES

JALMIR OLIVEIRA 

O Comando-geral da Polícia Mi-
litar do Rio Grande do Norte 
terá até a próxima sexta-feira 27 

para escolher a instituição responsável 
pelo exame de seleção para os cargos 
de 2º Tenente e de Cabo dos quadros 
de pessoal da Diretoria de Saúde da 
PM. A expectativa é de que o edital do 
concurso público seja publicado até 18 
de dezembro.

A medida decorre de um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado entre o Governo do Estado e 
o Ministério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN) nesta terça-feira 24. O 
acordo transferir para a Polícia Militar 
a responsabilidade da organização de 
concursos públicos para novas turmas 
de oficiais e de soldados praças.

Uma comissão especial já foi de-
signada para preparar o próximo con-
curso destinado a Oficiais de Saúde 
no dia 23 de novembro. O quadro de 
profissionais tem vagas para funções 
como médicos, psiquiatras, psicólogos 
e ortopedistas.

Em maio de 2020, a 6ª Vara da Fa-
zenda Pública de Natal determinou 
que o Estado do Rio Grande do Norte 
adotasse providências necessárias pa-
ra a contratação, por meio de concurso 

público, de profissionais para os cargos 
de 2º Tenente e de Cabo dos quadros 
de pessoal da Diretoria de Saúde da Po-
lícia Militar. O último concurso Polícia 
Militar potiguar para o setor de saúde 
foi feito em 2000. 

Além do concurso para oficiais, a 
Polícia Militar vai promover um novo 
concurso para soldados praças. O úl-
timo edital para a função foi publicado 
em 2018. A seleção ofertou 1.022 vagas, 
e os profissionais começaram a traba-
lhar no último dia 15 de novembro.

Segundo a Polícia Militar, o novo 
edital para o concurso de praças será 
publicado até o dia 6 de agosto de 2021. 
Não foi divulgado o número de vagas 
que serão abertas. No entanto, o atual 
déficit profissional da PM passa dos 
seis mil homens, segundo estimativas 
da própria corporação. Além disso, na 
semana passada, a governadora Fáti-
ma Bezerra confirmou a convocação 
de uma nova turma com 340 concursa-
dos da PM, no início de 2021, para um 
novo curso de formação de praças.

Edital para concurso de oficiais da 
PM será publicado em dezembro
VAGAS | Polícia Militar no Rio Grande do Norte também terá até agosto de 2021 para publicar edital de novo 
concurso de praças; mais de 1 mil novos agentes policiais começaram a trabalhar no dia 15 de novembro

Polícia Militar recebeu no último dia 15 de novembro o reforço de 1.022 novo policiais militares

Com apenas uma dose, a eficiência é de 91,4%. A vacina é aplicada em duas doses

Fabricante anuncia que vacina russa 
Sputnik V tem eficácia de 95%

COVID-19

LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO DA SERRA COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 29.120.373/0001-88, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação – LO, para um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado na Rod RN 117, 
2881, Planalto, CEP 59.800-000, Martins - RN. 
 

Italo Aurélio Leite Queiroz 
Proprietário 

 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO EMAÚS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito sobre CNPJ: 03.979.385/0001-79 torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de nº 2020-154847/TEC/RLO-1051, com validade de 20/11/2026 para 
um Transporte de cargas perigosas com capacidade total de transporte de 20,60 ton, Localizado na BR 101-
KM7,2 – 1999 – Loja 09/10 – Emaús – Parnamirim - RN 
 

JULIO CESAR DE MORAIS 
Sócio Proprietário. 
 

 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO OPÇÃO LTDA - ME inscrito sobre CNPJ 07.262.134/0001-20 torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença 
de Operação de n° 2016-105079/TEC/LO-0304 para um Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos com 
capacidade de 50m³ de armazenamento localizado na Rua Marcos Viana sn – Tancredo neves – Cerro Corá 
– RN. 

RAIMUNDO FREIRE DA SILVA 
Sócio Proprietário. 
 

 
 



ZAPPING
RECORD VOLTARÁ A CONFINAR TODOS 
OS PARTICIPANTES DE  A FAZENDA 12

Todos os famosos que foram eliminados de A Fazenda 12 voltarão ao con� namento pela Record. O grupo � cará em 
um hotel de São Paulo na próxima semana. A medida foi tomada em razão dos protocolos sanitários de prevenção à 
Covid-19. Os eliminados irão participar da última festa do programa, que deverá acontecer em 11 de dezembro. Além 
da festa de despedida, os executivos da emissora estudam uma lavagem de roupa suja entre todos os participantes da 
competição.

DIVULGAÇÃO
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VIÚVA DE GUGU SOFRE 
DERROTA NA JUSTIÇA 
CONTRA LEÃO LOBO

PAI DE NEYMAR ENGATA 
RELACIONAMENTO COM 
EMPRESÁRIA 

Rose Miriam di Matteo foi 
derrotada em mais uma ação 
que abriu contra Leão Lobo 
por conta dos comentários 
feitos pelo jornalista no extinto 
Fofocalizando, programa que ele 
apresentou no SBT. A “viúva de 
Gugu” pediu indenização de R$ 50 
mil por danos morais e retratação, 
mas a Justiça indeferiu os pedidos 
e ainda a condenou a pagar R$ 
5 mil pelas custas processuais. 
Essa é a segunda derrota de Rose 
Miriam para Leão Lobo na Justiça. 
Em abril, outro processo criminal 
aberto havia sido indeferido pela 
da 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Osasco (SP)

Não é só Neymar que está 
vivendo um romance — com a 
funkeira Gabily, como contamos 
aqui. O pai do jogador também 
está num relacionamento (e 
sério!) com Mariane Bernardi, de 
44 anos. O namoro já dura pelo 
menos desde o início do ano e foi 
aprovado pelo craque e a irmã 
Rafaella. Nadine Gonçalves, a 
“Neymãe”, também conhece a 
eleita do ex-marido, de 55 anos.

Mariane, na verdade, não era 
uma estranha para a família. Ela é 
mãe do jogador de futebol Andrei, 
de 21 anos, que, por sua vez, é 
“parça”de Neymar. A loira é de 
Santa Catarina.

12 GERAL QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020  |
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AUDIOVISUAL | Impulsionados pelos dias de isolamento social, René Loui e Mainá Santana criaram uma minissérie 
para mostrar experiências pessoais através da dança. Segunda temporada estreia no próximo domingo 29 

A minissérie “Plano de Abandono”, 
criada por Mainá Santana e 
René Loui, com colaboração de 

Arthur Moura e Willy Helm, foi pensada 
a partir da ideia de desenvolver uma 
série de dança que invente narrativas 
e novas versões da vida dos artistas, 
a partir de re� exões sobre seus 
cotidianos nos dias de quarentena 
causada pela pandemia da Covid-19. 
“Com o impacto do vírus, tivemos 
que descobrir como fazer dança sem 
a presença das pessoas, dentro de 
casa. Trouxemos então a perspectiva 
de dois corpos negros reinventando 
movimentos, ângulos e espaços”, 
contou René ao Agora RN.

A primeira temporada da 

minissérie foi selecionada por um edital 
do Itaú Cultural e a exibição do episódio 
piloto aconteceu por meio do Festival 
Arte Como Respiro em setembro. 
Com imagens feitas com os celulares 
dos próprios dançarinos, as gravações 
tiveram um lado denso e tocaram em 
pontos sensíveis, mas ainda com uma 
perspectiva bem-humorada frente 
ao estranhamento do “novo normal”. 
As cenas ofereceram ruídos e trilhas 
sonoras especí� cas que espelham um 
ambiente caseiro e reconhecível por 
todos. 

Já a segunda temporada, que 
tem quatro episódios ao todo, foi 
selecionada por um edital do Sebrae 
RN e será lançada no próximo 

domingo 29, às 20h, no canal de 
YouTube do projeto, e contará 
também com um bate papo virtual 
com os artistas após a exibição. 
Com a minissérie, René Loui, Mainá 
Santana, Arthur Moura e Willy Helm 
aprofundam a produção audiovisual 
em dança, embora sintam falta do 
contato presencial com o público. Por 
causa das trocas virtuais, por meio de 
comentários, curtidas e mensagens 
diretas, os artistas decidiram realizar 
um bate-papo online após a exibição 
da segunda temporada. O público 
poderá perguntar o que quiser a 
respeito de toda a estrutura para 
construir os episódios, tirar dúvidas 
e ouvir curiosidades acerca de “Plano 

de Abandono”.
Os quatro episódios da nova 

temporada beiram a loucura, 
passeando através da dança 
pela sensação constante de 
enclausuramento, mas com a leveza 
da força ancestral. Cada episódio, 
entretanto, leva sensações divergentes 
para o público: aceleramentos 
e desaceleramentos. A segunda 
temporada também carrega dois 
planos sequência em um, produzidos 
em duas casas diferentes. Mainá e 
René trocam objetos entre os lares, 
deixando elementos que referenciam 
um episódio dentro do outro, como 
a sensação de viver vários tempos 
simultâneos.

Os artistas trazem uma história 
sem linearidade, contada como 
pequenos � ashes de memória, um 
grande sonho – ou pesadelo. A ideia de 
criar imagens em dança sobre o corpo 
negro que não reforcem estereótipos, 
cuidando da ancestralidade, é o 
disparador para toda a produção da 
minissérie. A segunda temporada 
conta, ainda, com a colaboração 
sonora de artistas potiguares como 
Luísa Nascim, da banda Luisa e os 
Alquimistas, e Tiago Terras, que lançará 
em breve o novo single “Mundo Real”. 
Conta também com a participação 
internacional de dois outros artistas 
sonoros: Fabian Avilla, do México, e 
Stereo Architect, do Canadá.

ARTHUR MOURA 

WILLY HELM

NOVA NOVA NOVA 
TEMPORADA TEMPORADA TEMPORADA 
DE PLANO DE DE PLANO DE DE PLANO DE 
ABANDONO ABANDONO ABANDONO 

QRCODE DA LIVE

QRCode para a live de 
lançamento da segunda 
temporada de Plano de 
Abandono, no próximo 

domingo, às 20h



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

NOVA ONDA 
Tem parlamentar preocupado 

com mais um avanço da Covid-19 
no RN. Médico, o deputado estadual 
Vivaldo Costa alertou: “Muita gente 
pensa que essa doença foi extinta. 
O que não é verdade. Está no ápice 
o momento de maior número de 
pessoas infectadas”, a� rmou.  

PARTICULARIDADE  
Vivaldo chamou a atenção 

para o fato de que neste momento 
as pessoas atingidas “são os mais 
jovens, que podem se recuperar 
com mais facilidade e têm 
forma mais branda da doença”. 
E demonstrou otimismo com 
relação às vacinas contra o vírus, 
as quais ele considera estarem em 
fase avançada, como é o caso da 
CoronaVac. 

NOS EUA 
Quem foi aos Estados Unidos 

para “buscar referências para 
a formatação do programa de 
revitalização e integração das 
bacias brasileiras” do governo 
federal foi o ministro potiguar 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, que contou em 
suas redes sociais que o objetivo 
do presidente Jair Bolsonaro é 
dar condições “para que regiões 
se transformem em polos de 
produção”.  

REFERÊNCIA 
“Tive oportunidade de conhecer 

estruturas construídas ao longo 
dos últimos 100 anos que garantem 
segurança hídrica em três regiões 
daqui. Os EUA transformaram uma 
região mais seca que o Nordeste 
brasileiro no lugar mais rico do 
país. É esse tipo de experiência 
que queremos levar para o Brasil”, 
comentou Marinho. 

PRAZO 
Relator do projeto da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), 
dentro da Comissão de Finanças 
e Fiscalização da Assembleia 
Legislativa, o deputado Getúlio 
Rêgo lembrou nesta terça aos 
colegas o prazo estabelecido 
para apresentação de emendas 
individuais por parte dos deputados, 
que prossegue até o dia 26 deste mês. 

EMENDAS 
Ele cobrou que é preciso 

que os parlamentares de� nam 
a destinação das emendas, no 
valor de R$ 2,6 milhões para cada 
parlamentar.  

CAMINHO 
Getúlio também destacou 

que aguarda a de� nição do Poder 
Executivo em relação a sanção da 
Lei de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) que foi encaminhada pelo 
Poder Legislativo. “A LOA tem que 
seguir os ditames estabelecidos na 
LDO”, explicou.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Imperial College: Brasil 

registra a maior taxa de 
transmissão da covid-19 desde 
maio. O balanço mostra que 
vírus está se espalhando mais 
rápido dessa vez. Nesta semana, 
a taxa passou a ser de 1,30, 
contra 1,10 em 16 de novembro. 

Comissão do Congresso 
convidou o ministro da Saúde 

oficial da Prefeitura de São Paulo 
é de estabilidade da pandemia 
do novo coronavírus, mas a rede 
municipal vai abrir 220 leitos de 
exclusivos para covid-19. “Serão 
200 novos leitos de enfermaria 
nos hospitais de Parelheiros, 
Brasilândia e Bela Vista. O 
hospital de Itaquera vai ganhar 20 
vagas de UTI”. 

Eduardo Pazuello a explicar o 
não uso de milhões de testes 
para Covid-19. Os congressistas 
também querem saber sobre 
encontros do ministro com 
laboratórios que desenvolvem 
vacinas contra o coronavírus. 

Deu no UOL: O discurso 
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BOA NOTÍCIA 
Foi publicada na última 

segunda-feira a Lei nº 7.092/20, de 
autoria da vereadora Júlia Arruda, 
que institui a Semana Municipal 
de Enfrentamento e Combate à 
Disseminação de Informações 
Falsas. “Agora Natal dá um passo 
importante na construção de uma 
cultura de responsabilidade digital”, 
avaliou a parlamentar. 

CONSCIENTIZANDO 
Júlia argumentou em seu 

Instagram que “o primeiro passo 
para de fato enfrentar a rede de 
fake news que se estabeleceu 
hoje no mundo e no Brasil é a 
conscientização das pessoas 
sobre as consequências do que se 
compartilha nas redes sociais”. 

PERIGO 
Os constantes acidentes 

num determinado trecho da Via 
Costeira chamaram a atenção 
da deputada estadual Cristiane 
Dantas e a parlamentar já 
apresentou requerimento junto ao 
Departamento Estadual de Estradas 
de Rodagens (DER) solicitando o 
retorno dos redutores de velocidade 
para a estrada.  

CURVA 
Cristiane revelou no plenário 

da Assembleia que o local mais 
perigoso da Via Costeira é próximo 
ao Hotel Pirâmide, fato que já é de 
“notório conhecimento de todos 
pela grande periculosidade daquela 
curva”, ela disse. 

 REFORMA 
Com necessidade de 

revitalização há vários anos, a 
Feira livre do Pirangi, em Neópolis, 
deverá passar por um processo de 
padronização em 2021. Foi o que 
garantiu o secretário de Serviços 
Urbanos da Prefeitura do Natal, 
Irapoã Nóbrega, ao vereador 
Dickson Júnior nesta terça-feira 
24, quando recebeu um projeto 
arquitetônico doado pelo mandato 
do parlamentar municipal. 

MELHOR 
A Unimed Natal inaugurou na 

última segunda-feira 23 o seu novo 
Pronto Socorro Infantil, localizado 
dentro do Hospital Unimed. 
Segundo o convênio médico, o 
espaço proporciona diversos 
benefícios, como a segurança do 
paciente, que agora não precisa 
realizar grandes deslocamentos já 
que o PSI � ca próximo às salas de 
exames, do laboratório, da área de 
internação, do centro cirúrgico e 
também da UTI.

Governadora Fátima Bezerra assinando nesta terça o termo de acordo junto ao
Ministé rio Pú blico e à  Defensoria Pú blica do Estado que prevê  o retorno das aulas da
rede estadual de ensino para dia 1º de fevereiro de 2021, alé m de formalizar
as medidas relativas à  Covid-19 que deverã o serã o tomadas pelo Estado

Encontro entre os presidentes do PSDB, 
deputado Ezequiel Ferreira, e do MDB, 
deputado Walter Alves, para colocar as 
vitórias nas eleições municipais em dia



Venda da Rede TV! não vai além do falatório
Sobre suposta venda da 

Rede TV!, totalidade de ações ou 
parte delas, são muito fortes as 
especulações no mercado.

Tiros de tudo quanto é lado.
Como princípio de tudo, a 

verdade é que, a partir de uma 
simples nota aqui publicada na 
sexta-feira, citando rumores que 
eram apenas internos, até nomes 
de possíveis grupos interessados 

já surgiram.
Entre os tantos, os dos 

empresários Michel Klein e 
Rubens Menin.

Data hoje, vale deixar claro a 
quem interessar possa, que sobre 
venda de Rede TV!, o� cialmente, 
não existe rigorosamente nada.

Pode até haver intenções de, 
mas nada de concreto por parte 
de ninguém.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Quartou, Áries, e hoje vai rolar um ferno no céu capaz 
de modifi car a energia atual, criando um clima instável, 
de apreensão e ansiedade. Tudo isso porque a Lua - 
que começou um rolê em seu signo ontem - faz uma 
aglomeração gostosinha com Marte.

Hoje, Lua e Marte promovem uma pequena  glomeração 
em Áries. Essa confi guração planetária irá lhe fornecer 
muita energia que, se bem direcionada, será útil 
para fazer progressos, especialmente no ambiente 
profi ssional.

Touro, você conhece a fama de pistola de Áries, né, meu 
cristalzinho? Tô falando isso porque tenho uma bomba 
pra te conhar: hoje dois astros estão de rolê no signo 
mais sem paciência do Zodíaco: a Lua e Marte, nosso 
reizinho pistola!

Quartou com direito à reviravolta astral, meus consagrados! 
Hoje a confi guração astrológica muda completamente o 
clima e a Lua, que segue o baile em Áries, signo de Fogo, 
promete gerar uma energia mais agitada, estimulando 
também o Sol, que está de rolê em Sagitário.

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde está 
desde o meio do dia de ontem, e enche seu signo de 
energia. Com isso, você terá muita vontade de se dedicar 
a algum novo projeto e realizar um sonho que já estava 
em gestação. Errado não tá, né?

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde tem um 
date marcado com Marte, nosso reizinho pistola. Essa 
confi guração pode ser perigosa se não for devidamente 
controlada, pois bota fogo no parquinho e estimula 
ações arriscadas que podem causar confl itos e brigas.

Câncer, meu cristalzinho, hoje os aspectos astrológicos 
sugerem a necessidade de você se debruçar 
principalmente sobre assuntos da área amorosa e 
sentimental. Se você usar positivamente a energia 
disponível poderá curar uma ferida.

Caprica, ontem a mood do dia foi meio esquisitona, 
mas não se preocupe, hoje o clima será completamente 
diferente. O astral promete fi car mais agitado e os 
projetos idealizados no dia de ontem começarão a ser 
delineados com mais clareza. 

Leão, a fada sensata Lua está de rolê por Áries, onde tem 
um date marcado com Marte nos próximos dias. Além 
disso, existem algumas tensões planetárias que irão 
perdurar nos próximos dias, portanto, é bom você já 
começar a se preparar para enfrentar qualquer desafi o.

Quartou com aglomeração em Áries, meus consagrados! 
Hoje dois astros se encontram no primeiro signo do 
Zodíaco - e Lua e Marte. Esse aspecto planetário costuma 
gerar muuuuuita energia que, se bem direcionada, será 
útil para ajudar a fazer progressos.

Hoje você vai se sentir bem diferente de ontem, pois a 
mudança da Lua para o signo de Áries injeta ânimo no 
astral e turbina sua vontade de levar adiante os seus 
projetos pessoais. Com tanta determinação, talvez você 
consiga colocar um ponto fi nal em um assunto.

Peixes, a Lua acordou com a corda toda nesta quarta e 
segue serelepe causando pelo Zodíaco. Primeiro, nossa 
fada sensata avança em Áries, onde entrou no meio do 
dia de ontem. Depois, rola um date com Marte, nosso 
reizinho pistola. 

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Após uma participação em “Hebe”, 

Georgina Castro, atriz e diretora, 
fechou com a Globo para “Um 

Lugar ao Sol”, substituta de “Amor 
de Mãe”...Georgina fará uma neta 

da vilã interpretada por Marieta 
Severo.“Amor Sem Igual” se deu 
bem em voltar com a sua exibição...
E apresentar capítulos inéditos. 

Audiência na casa dos dois dígitos 
e sempre na vice-liderança em seu 

horário de exibição.É curioso como 
os programas de fi m de noite resistem 
a anunciar as suas atrações...Ontem 

à tarde, a Globo ainda não cravava 
a entrevista do Pedro Bial, gravada 
com Claudia Leitte... Informava 
apenas que estava prevista. Por que 
divulgação é sempre evitada? Medo 

de alguém furar? Uma bobagem, 
porque só quem perde é o programa.
Nesta sexta-feira, às 22h30, o 

Canal Brasil estreia a “Os Últimos 
Dias de Gilda”...Série com direção 
de Gustavo Pizzi e as participações 
de Karine Teles, Ana Carbatti, Julia 
Stockler, Antonio Saboia e Erom 

Cordeiro.

MAIS TEMPO
A partir da próxima segunda-

feira, o “Mais Você”, da Ana Maria 
Braga nas manhãs da Globo terá a 
sua duração ampliada.

No ar das 9h30 até 10h45.

ROLLING STONE
O canal National Geographic 

estreia dia 29, às 23h20, “Revista 
Rolling Stone: 50 anos de histórias 
da música”, sobre a revista de 
música e cultura mais famosa do 
mundo.

Série baseada em gravações 
inéditas fornecidas por alguns 
escritores, bem como entrevistas 
originais, fotos e � lmagens raras. 
A produção é uma visão interna a 
respeito da trajetória da revista e 
possui seis episódios.

SINAL VERDE
Pessoal do elenco do “Zorra”, 

que vai acabar, poderá participar de 
testes para os novos programas da 
temporada 2021.

Existe a chance de alguns serem 
aproveitados. 

Outros serão dispensados a 
partir de dezembro.     

NOVA TEMPORADA A ex-BBB Bianca Andrade vai estrear a terceira 
temporada do “Boca a Boca” dia 30, às 20h, no YouTube. O programa ganha 
novo cenário e entra no clima natalino.Diferente de outras temporadas, 
que foram ao vivo, essa foi toda gravada em um estúdio em São Paulo. 
Entrevistas com Karol Conká, Dulce Maria e Danna Paola, entre outros.

GABRIEL BERTONCEL

INSTAGRAM)

ALÔ, ALÔ
Caike Luna, ator e roteirista, ao 

atender alguém em uma live, que 
elogiou a reprise de “Baby e Rose” 
no Multishow, respondeu com 
desdém:

“me falaram mesmo. Aqui em 
casa TV só uso para jogar vídeo 
game”.

ESPECIAL
“Noite Feliz”, que a Band vai levar 

ao ar na véspera do Natal, será todo 
feito com realidade aumentada e 
inovações tecnológicas. 

Tem uma equipe trabalhando 
em cima disso.

Todo o elenco da casa vai parti-
cipar.
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PANDEMIA

Afastado por quase um 
mês após ter sido infecta-
do pela Covid-19, o volante 
Casemiro está de volta aos 
gramados nesta quarta-feira 
em um duelo decisivo do Real 
Madrid contra a Inter de Mi-
lão, na Itália, pelo Grupo B da 
Liga dos Campeões da Euro-
pa Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, os jogos de 
futebol seguem sem torcida 
nos estádios. A atual situação 
sanitária no mundo preocupa 
o jogador brasileiro.

“Tenho certeza de que os 
torcedores do Real Madrid 
estão assistindo aos jogos da 
equipe e torcendo de casa. 
Sabemos que a situação não 
parece boa para a volta da 
torcida nos estádios agora e 
isso tem que acontecer aos 
poucos porque trata-se de 
um caso complexo e temos 
que nos cuidar”, a� rmou Ca-
semiro, mostrando desânimo 
com alguns projetos para a 
volta do público aos estádios 
da Europa, como planejado 
na Inglaterra.

“Estamos tristes, mas 
entendemos que o futebol, 
infelizmente, é jogado assim 
agora. Nos adaptamos um 
pouco, mas se pudéssemos 
escolher, claro, gostaríamos 
dos torcedores, já que eles são 
muito importante para nós”, 
completou o brasileiro.

Por conta da Covid-19, 
Casemiro � cou de fora de jo-
gos importantes do Real Ma-
drid, e teve de ser cortado da 
seleção brasileira nos últimos 
compromissos das Elimina-
tórias da Copa de 2022. Ago-
ra está liberado para entrar 
em campo contra a Inter de 
Milão. Com quatro pontos, o 
Real Madrid está em terceiro 
lugar no Grupo B. Tem a mes-
ma pontuação do Shakhtar 
Donetsk, mas � ca atrás nos 
critérios de desempate. O lí-
der, de forma surpreendente, 
é o Borussia Mönchengladba-
ch, da Alemanha, com cinco, 
e o time italiano está na lan-
terna coim dois.

CASEMIRO DIZ QUE 
VOLTA DAS TORCIDAS 
É IMPOSSÍVEL SEM 
UMA VACINA

ALÔ, VOCÊ!

Morreu nesta terça-feira 
em São Paulo, aos 69 anos, o 
jornalista Fernando Vanucci. 
Locutor, apresentador e co-
mentarista esportivo, Vanuc-
ci deixa quatro � lhos. A causa 
da morte não foi divulgada. 
Velório e sepultamento de-
vem ocorrer no Rio de Janeiro.

Segundo informações da 
família, o jornalista passou 
mal pela manhã, socorrido 
pela empregada e levado ao 
Pronto Socorro Central de 
Barueri, na Grande São Paulo. 

Vanucci havia sofrido um 
infarto em 2019. Ele também 
recebeu um marca-passo. 
Desde então, tinha a saúde 
comprometida. 

Fernando Vanucci traba-
lhou na Globo Minas entre 
1973 e 1977. Em seguida, pas-
sou a trabalhar no Rio de Ja-
neiro, apresentando diversos 
programas, como Globo Es-
porte, RJTV, Esporte Espeta-
cular, Jornal Nacional, Jornal 
Hoje e Fantástico.

Na passagem pela Globo, 
Fernando Vanucci cobriu seis 
Copas do Mundo: 1978, 1982, 
1986, 1990, 1994 e 1998. Ainda 
� cou marcado pela criação 
do bordão “Alô, você!”.

Ele também trabalhou em 
TV Bandeirantes, TV Record, 
Rede TV e Rede Brasil de Te-
levisão.

MORRE AOS 69 
ANOS O JORNALISTA 
ESPORTIVO 
FERNANDO VANUCCI

FUTEBOL | Sorteio foi realizado de forma casada para facilitar questões logísticas e de segurança. Vencedores 
das semifinais vão se enfrentar em dois jogos na decisão, marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021

São Paulo e América-MG 
decidem em casa nas
semis da Copa do Brasil

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

DIVULGAÇÃO

Um sorteio na sede da CBF, no 
Rio de Janeiro, de� niu os man-
dos de campo das semi� nais 

da Copa do Brasil, que serão disputa-
das nos dias 23 e 30 de dezembro, em 
meios aos festejos de Natal e revéillon. 
São Paulo e América-MG vão decidir 
a vaga na decisão jogando em casa a 
segunda partida contra Grêmio e Amé-
rica-MG, respectivamente. Não há o 
peso do gol fora de casa nesse torneio.

No dia 23, uma quarta-feira, o Grê-
mio receberá o São Paulo, na Arena do 
Grêmio, em Porto Alegre, e o Palmeiras 
jogará contra o América-MG, no está-
dio Allianz Parque, em São Paulo. 

Uma semana depois, o duelo de 
tricolores será no estádio do Morumbi, 
na capital paulista, enquanto que o ti-
me mineiro atuará em sua casa, o está-
dio Independência, em Belo Horizonte, 
contra o rival alviverde.

O sorteio foi realizado de forma ca-
sada para facilitar questões logísticas e 
de segurança. Sendo assim, São Paulo 
e Palmeiras estiveram juntos na de� ni-
ção: apenas um deles poderia decidir 
em casa.

Os vencedores das semi� nais vão 
se enfrentar em dois jogos na decisão, 

No dia 23, uma quarta-feira, o Grêmio receberá o São Paulo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, numa das semifinais do torneio 

marcados para os dias 3 e 10 de feverei-
ro de 2021. Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, as competições so-
freram alterações em seus calendários 
e, por isso, a Copa do Brasil só termina-
rá no ano que vem. 

Para chegar às semi� nais desta 
edição, o Grêmio eliminou o Cuiabá, 
o São Paulo derrotou o Flamengo, o 
Palmeiras deixou para trás o Ceará e o 
América-MG desclassi� cou o Interna-
cional.

Além do título, o campeão da Copa 
do Brasil ainda irá receber uma boa 
quantia em dinheiro. O vencedor � cará 
com R$ 54 milhões, além de premia-
ções por avanço nas fases anteriores, 
montante que pode chegar em R$ 70 
milhões. 

O vice receberá R$ 22 milhões. O 
dono do título também ganha o direito 
de disputar a próxima edição da Copa 
Libertadores direto na fase de grupos.

A premiação ocorre conforme as 
equipes avançam de etapa. O América-
-MG foi o único dos semi� nalistas que 
disputou desde a primeira fase. Assim, 
o time mineiro já tem assegurado R$ 
15,4 milhões. Grêmio, São Paulo e Pal-
meiras já garantiram R$ 12,9 milhões.

CONFIRA AS SEMIFINAIS 
DA COPA DO BRASIL:

Rodada de ida:

23/12 - Grêmio x São Paulo, 
na Arena do Grêmio (Porto Alegre)

23/12 - Palmeiras x América-MG, 
no estádio Allianz Parque (São Paulo)

Rodada de volta:

30/12 - São Paulo x Grêmio, 
no estádio do Morumbi (São Paulo)

30/12 - América-MG x Palmeiras, 
no estádio Independência (Belo 

Horizonte)

X

X

X

X


