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“Vai comprar na 
Venezuela”, diz Bolsonaro 
sobre alta preço do arroz

Participação das mulheres 
no mercado de trabalho 
despenca na pandemia

INFLAÇÃO. 4 | Presidente se irritou 
ontem quando foi questionado por um 
cidadão pela alta do alimento. Ele tem 
negado a possibilidade de tabelamento

EMPREGO. 6 | Obrigação que recai 
sobre as mulheres de cuidar dos filhos 
é um dos motivos para essa queda da 
participação feminina no mercado

ELEIÇÕES 2020 EM NATAL. 8 E 9 | Atualmente, os 74 centros municipais de educação infantil oferecem apenas 16 mil vagas, que não são suficientes para atender demanda da cidade. Mães
se submetem a sorteio para matricular seus filhos em creches. Além disso, muitos CMEIs funcionam em prédios que originalmente foram construídos como casa, sem estrutura necessária

Ampliar educação infantil
é desafio da próxima gestão

AGÊNCIA BRASILAGÊNCIA BRASIL

Beneficiários do Bolsa 
Família doam para 
campanhas eleitorais

ELEIÇÕES 2020. 11 | Levantamento mostra 
que mais de 23 mil beneficiários do 
auxílio emergencial e do Bolsa Família 
fizeram doações a campanhas eleitorais

AGÊNCIA BRASIL

MÚSICA. 13 | Caracterizada por letras que abordam reflexões sobre autoconhecimento, banda potiguar 
Luaz já deixou a própria marca no cenário musical de pop rock potiguar. Novo single “Não vou carregar 

RESPONSABILIDADE AFETIVA

segurados do INSS ganharam fôlego � nanceiro até o 
� m do ano, com a ampliação do limite do empréstimo. 
Especialistas alertam para cuidados
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O ministro Marcos Pontes (Ci-
ência, Tecnologia e Inovações) 
usou compromisso oficial em 

setembro para driblar restrições a 
viajantes do Brasil por causa da pan-
demia de Covid-19 e passar férias em 
Houston, cidade no Texas (EUA) onde 
moram sua esposa e seus dois filhos.

Dessa forma, Pontes conseguiu 
ainda desfrutar de dez dias de férias 
no exterior sem gastar com passa-
gens aéreas, uma vez que os desloca-
mentos foram custeados com recur-
sos públicos.

Em maio, diante do aumento de 
casos de novo coronavírus no Brasil, 
o presidente Donald Trump proibiu 
a entrada nos Estados Unidos de 
estrangeiros –incluindo brasileiros– 
que tivessem estado no Brasil 14 dias 
antes. A restrição, porém, não se apli-
ca a quem tem passaporte diplomá-
tico. Com base nessa regra, Pontes 

aproveitou uma agenda na Universi-
dade Rice, em Houston, no dia 4 de 
setembro, para entrar nos Estados 
Unidos com passaporte diplomático. 
O� cialmente, o ministro iria visitar 
universidades “com a � nalidade de 
iniciar processos de parceria”.

O ministro não comentou o caso.
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Bandeira de alguns ministros do 
tribunal, a gradual substitui-
ção das decisões individuais 

de integrantes do Supremo Tribunal 
Federal (STF) por julgamentos em 
conjunto requer um esforço concen-
trado para acabar com uma pilha de 
liminares pendentes de julgamento. 
O jornal O Estado de S. Paulo iden-
ti� cou dez decisões tomadas por 
relatores há mais de cinco anos. São 
atos para suspender resoluções, leis 
estaduais e federais e até Emenda 
à Constituição da República e à do 
Estado do Rio. Todas estão em pleno 
vigor, por decisão de um único mi-
nistro, mas sequer começaram a ser 
julgadas até hoje pela Corte.

O carro-chefe dentre as deci-
sões individuais (monocráticas) que 
aguardam julgamento no plenário 
é a que suspendeu as regras de dis-
tribuição dos royalties do petróleo 
aprovadas pelo Congresso. Em 2013, 
a ministra Cármen Lúcia decidiu 
atender a um pedido do governo do 
Rio, que estimou prejuízo ao Estado 
e aos seus municípios de até R$ 4 bi-

lhões só naquele ano.
Na prática, a relatora protegeu as 

receitas dos estados produtores, até 
que o plenário da Corte adotasse um 
posicionamento sobre o tema. O ca-
so, que envolve interesses bilionários, 
entrou no calendário de julgamentos 
de novembro de 2019 e de abril de 
2020, mas foi retirado duas vezes. Se 
nenhum imprevisto surgir, será � nal-
mente julgado em 3 de dezembro, ou 
seja, sete anos depois.

Outra liminar de 2013 com gran-
de relevância para o País e que � cou 
para as calendas é aquela que permi-
tiu ao então presidente do STF, Joa-
quim Barbosa, suspender a criação 
de quatro Tribunais Regionais Fede-
rais, aprovada em Emenda à Cons-
tituição. A decisão levou cinco anos 
para ser liberada para julgamento no 
plenário, mas até hoje sua votação 
não foi iniciada.

O relator atual é o presidente Luiz 
Fux, que, apesar de controlar a pauta 
de julgamentos, não marcou ainda o 
dia desta ação. Em agosto, a Câmara 
dos Deputados aprovou a criação de 

um novo TRF, sediado em Minas.
O atual presidente do Supremo, 

que tem se mostrado um entusiasta 
do � m das decisões individuais – a 
chamada “desmonocratização” –, 
liberou para julgamento, no mês 

passado, ação em que concedeu 
liminar, em 2011, para suspender 
uma resolução do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). Essa resolução 
previa horário de atendimento ao 
público uniforme para o Judiciário 

em todo o Brasil.
Em abril de 2015, Fux também 

suspendeu uma mudança na Consti-
tuição do Estado do Rio que aumen-
tava de 70 para 75 anos a idade para 
aposentadoria compulsória de ser-
vidores públicos estaduais. Os dois 
casos aguardam julgamento.

Essas são algumas das 65 limi-
nares concedidas por relatores que 
estão pendentes de julgamento pelo 
plenário, em ações que discutem a 
constitucionalidade de leis e de nor-
mas do País.

A possibilidade de ministros, in-
dividualmente, suspenderem atos do 
Legislativo e do Executivo é tema de 
forte crítica entre políticos no Brasil, 
que denunciam, em alguns casos, um 
certo “ativismo judiciário”.

Segundo pesquisadores que têm 
como objeto de análise o Supremo, os 
11 ministros do tribunal se compor-
tam como “ilhas”, que decidem sozi-
nhas a maioria dos processos. Nesse 
sentido, a “desmonocratização” é 
bem-vista e aguardada, inclusive por 
ministros da Corte.

Supremo Tribunal Federal tem dez 
liminares valendo há mais de 5 anos
JUSTIÇA  | Elas suspendem resoluções, leis e até uma Emenda à Constituição. Entre os casos está a decisão que suspendeu as regras de distribuição dos royalties do petróleo. 
Possibilidade de ministros, individualmente, suspenderem atos do Legislativo e do Executivo é tema de forte crítica entre políticos no Brasil, que denunciam certo “ativismo judiciário”

Ao todo, 65 liminares concedidas por relatores estão pendentes de julgamento pelo plenário

O Governo do Rio Grande do 
Norte, por meio da Fundação 
José Augusto (FJA), publicou 

no Diário O� cial do Estado neste � m 
de semana o aviso de licitação para o 
Edital Programa de Apoio Emergencial 
a Projetos Editoriais e Propostas de 
Aquisição de Livros, destinado à Lei 
Aldir Blanc de Emergência Cultural.

As inscrições para o edital de cha-
mada pública poderão ser realizadas 
entre os dias 16 e 23 novembro por um 
e-mail criado para cada edital, disponi-
bilizados no site www.cultura.rn.gov.
br. A publicação dos resultados será 
divulgada no dia 9 de dezembro. Mais 
informações podem ser obtidas atra-
vés do endereço eletrônico duvidas.
editais.fja@gmail.com.

O edital completo, publicado no 
site da FJA, irá selecionar 70 projetos 
editoriais, com destaque para novas 

produções literárias que foram preju-
dicadas pela pandemia e 300 propostas 
de aquisição de livros em lotes com a 
� nalidade de retomar a comerciali-
zação de obras de autores e editores 
potiguares e de literatura em geral. O 
investimento nesse setor cultural é de 

R$ 2 milhões.
Por meio de chamada pública, o 

Governo do Estado fomentará a cadeia 
produtiva do livro apoiando � nancei-
ramente projetos editoriais e a compra 
de estoques, por meio das categorias 
Projetos Literários, Aquisição de Livros 
de Autores Potiguares e Aquisição de 
Livros de Livrarias e Sebos.

Agora, já são dez os editais lançados 
pelo Governo do Estado. Foram liberados 
neste mês de outubro Prêmio Cultura Po-
pular de Tradição; Projetos Culturais Inte-
grados e Economia Criativa; Programa de 
Apoio a Microprojetos Culturais; Formação 
e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância; e 
Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres; Fomen-
to à Cultura Potiguar, Auxílio à Publicação 
de Livros, Revistas e Reportagens Culturais; 
e Projetos Culturais Referentes à Diversi-
dade Sócio-Humana; e Ecos de Elefante: 
Apoio Cultural aos Municípios Potiguares.

Edital completo vai selecionar 70 projetos
Ministro da Ciência, Marcos Pontes

Aldir Blanc: Governo libera edital 
para projetos editoriais e de livros

CULTURA
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Ministro usa compromisso 
oficial para férias nos EUA
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VACINA OBRIGATÓRIA I
O ex-ministro do Supremo 

Tribunal Federal Carlos Ayres Britto 
comentou neste domingo sobre 
a decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski de mandar para o 
plenário da corte o julgamento 
da vacinação obrigatória contra a 
Covid-19.

VACINA OBRIGATÓRIA II
“É preciso fazer uma distinção 

entre obrigatoriedade e força física, 
constrangimento físico, coerção. 
Ninguém vai ser puxado pela gola 
da camisa, nenhuma autoridade 
judicial vai expedir mandado de 
condução coercitiva, ninguém será 
forçado a sair de casa ou deixar que 
as autoridades sanitárias entrem 
em casa para fazer a vacinação. Não 
vai haver constrangimento físico”, 
a� rmou o ex-ministro.

VACINA OBRIGATÓRIA III
“O indivíduo pode se recusar, sim, 

a se vacinar. Agora, há de se justi� car, 
sob pena de sofrer as consequências”, 
complementou, sobre a hipótese de o 
STF tornar a vacinação obrigatória.

PARA CACHORRO
O presidente Jair Bolsonaro 

voltou a dizer neste � m de semana 

ALEXVIANAALEX
que é contra a obrigatoriedade de 
uma vacina contra a Covid-19. Com 
seu cachorro, o Faísca, o chefe do 
Executivo ironizou a ideia em seu 
per� l no Twitter: “Vacina obrigatória 
só aqui no Faísca”.

PRIVATIZAÇÃO
Paulo Guedes tem dito a 

interlocutores que a privatização 
da Eletrobras já está acertada 
no Senado. Falta a Câmara dos 
Deputados.

EXPERT
O deputado Eduardo Bolsonaro 

(PSL-SP) voltou a disparar contra o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia. 
No Twitter, o � lho do presidente 
listou neste domingo uma série de 
medidas provisórias que caducaram 
no Congresso e escreveu. “Tem gente 
que é expert em tentar destruir o 
governo.”

CHILE
Pouco mais de um ano depois 

dos protestos que incendiaram 
o Chile, deixaram 30 mortos e 
dezenas de feridos e forçaram o 
governo a convocar um plebiscito 
histórico, o país foi em massa 
às ruas neste domingo (25) para 
decidir se quer ou não uma nova 
Constituição. Com quase 94% das 
urnas apuradas, a aprovação da 
mudança vence por ampla margem 
(78%).

FINANÇAS EM RUÍNAS I
A questão � scal do Brasil já 

gera efeitos tanto de curto como 
de longo prazos, chegando à 
economia real. O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) aponta que 
a dívida do país vai superar, 
ainda neste ano, 100% do PIB, em 
patamar comparável ao da Grécia 
em 2007, antes de sua crise.

FINANÇAS EM RUÍNAS II
O Brasil precisa rolar, em até 12 

meses, o equivalente a 44,1% de seu 
Produto Interno Bruto (PIB), segundo 
contas da economista Margarida 
Gutierrez, professora da Coppead/
UFRJ. Signi� ca um esforço � nanceiro 
inédito de R$ 3,17 trilhões.

ENERGIA RENOVÁVEL I
Representantes do Governo 

do Estado receberam na sexta-
feira 23 o executivo Larry Wang, 
vice-presidente da chinesa 
Mingyang Smart Energy, que 
fez uma participação especial 
durante a instalação do Grupo de 
Trabalho para o Polo em Referência 
em Produção de Energia Limpa 
e Renovável do Rio Grande do 
Norte,  formado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), no âmbito da Câmara 
Setorial de Energia.

ENERGIA RENOVÁVEL II
Com larga experiência no 

mercado eólico o� shore (turbinas 
instaladas no mar), a empresa 
busca uma aproximação com o Rio 
Grande do Norte para a realização 
de investimentos no segmento, 
sinalizando a possibilidade de 
implantação de um projeto-piloto 
o� shore em um futuro próximo.

ENERGIA RENOVÁVEL III
Além de gerar energia, na costa 

potiguar, a empresa pretende instalar 
uma indústria para a produção 
das turbinas, no Brasil, utilizando 
mão de obra local e fornecendo 
peças e manutenção para empresas 
adjacentes.

INDICADOR COMPOSTO
O secretário estadual de Saúde, 

Cipriano Maia, anunciou a criação 
de um “indicador composto”, que 
permitirá mapeamento da evolução 
semanal de casos de Covid-19 por 
município do RN. O indicador reúne 
nove variáveis que traçam um olhar 
mais acurado sobre a situação de 
cada município e um escore que 
mostra a evolução a cada semana. 
Isso permitirá a tomada de decisões 
para evitar que o crescimento de casos 
tenha como resultado um surto local.

ATRITO RESOLVIDO | Ministros protagonizaram o mais recente atrito dentro do governo, quando o chefe do 
Meio Ambiente se referiu ao general como “Maria Fofoca”. Neste domingo, eles disseram ter feito as pazes

Os ministros Ricardo Salles, do 
Meio Ambiente, e general Luiz 
Eduardo Ramos, da Secretaria 

de Governo, foram às redes sociais 
neste domingo 25 para dizer que con-
versaram e que seguem juntos pelo 
presidente Jair Bolsonaro e pelo Bra-
sil. Salles pediu “desculpas pelo exces-
so”, enquanto Ramos disse que “uma 
boa conversa apazigua as diferenças”.

Os dois ministros protagonizaram 
o mais recente atrito dentro do gover-
no, que já ocorria nos bastidores e foi 
tornado público nesta semana após o 
chefe do Meio Ambiente se referir ao 
general como “Maria Fofoca”.

“Conversei com o Min @MinLui-
zRamos, apresentei minhas desculpas 
pelo excesso e colocamos um ponto � -
nal nisso. Estamos juntos no governo, 
pelo presidente Bolsonaro e pelo Bra-
sil. Bom domingo a todos”, escreveu 
Salles. No sábado, em entrevista ao 
jornal O Estado de São Paulo, o chefe 
do Meio Ambiente já havia dito que o 
assunto estava “encerrado”.

Ramos adotou o mesmo discurso 
de paci� cação do colega: “Uma boa 
conversa apazigua as diferenças. Intri-
gas não resolvem nada, muito menos 
quando envolvem questões relaciona-
das ao País. Eu e o @rsallesmma pros-
seguimos juntos em nome do nosso 
Presidente @jairbolsonaro e em prol 
do Brasil.”

Na sexta-feira 23, os dois minis-
tros já haviam combinado de con-

versar e acertar as diferenças. Ra-
mos chegou a dizer na manhã deste 
domingo, durante passeio de moto 
com o presidente Bolsonaro, que não 
tinha “briga nenhuma” com Salles. 
Desde sábado, o chefe do Meio Am-
biente também dava a situação como 
“assunto encerrado”.

O pano de fundo do impasse entre 
Ramos e Salles envolve uma suposta 
articulação do ministro palaciano pa-
ra tirar Salles do governo. Salles teria 
informações de que Ramos atua para 
minar sua atuação na pasta do Meio 
Ambiente. O con� ito se intensi� cou 
ainda mais depois que Salles soube 
que Ramos teria articulado com o Mi-

nistério da Economia maiores recursos 
para as pastas da Infraestrutura e do 
Desenvolvimento Regional. Já para o 
Meio Ambiente, o chefe da Secretaria 
de governo teria sugerido reduções. A 
publicação feita pelo ministro Salles 
nas redes sociais escancarou o atrito 
que já vinha ocorrendo nos bastidores.

Também no sábado, um movi-
mento coordenado de parlamentares 
reforçou o apoio a Ramos. Além do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e outras lideranças parti-
dárias e do governo no Congresso, o 
presidente do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), também endossou a 
campanha em defesa de Ramos.

Ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos

Salles se desculpa por “excesso”
e Ramos põe ponto final no assunto

O Brasil con� rmou neste do-
mingo 231 novas mortes 
provocadas pela Covid-19, do-

ença causada pelo novo coronavírus. 
Com isso, subiu para 157.134 o núme-
ro de vítimas da doença no País.

Segundo o Ministério da Saú-
de, entre sábado e domingo, foram 
con� rmados também 13.493 diag-
nósticos positivos, o que elevou para 
5.394.128 o total de casos con� rma-
dos da doença no Brasil.

Nos � nais de semana, as noti� -

cações diminuem, uma vez que há 
menos pessoal nas secretarias encar-
regadas de informar os números.

No Rio Grande do Norte, segundo 
a Secretaria Estadual de Saúde (Se-
sap), foram con� rmados 176 casos 
de Covid-19 entre sábado e domingo. 
Não foram con� rmados óbitos nas 
últimas 24 horas.

Com isso, o número de casos che-
gou a 79.879, e o de mortes, estacio-
nou em 2.562. Há outros 357 óbitos 
em investigação no Estado.

Profissionais em hospital de campanha para atender pacientes com Covid-19 em São Paulo

País confirma 231 novas 
mortes por coronavírus
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BRASIL CRIA DUAS REGRAS 
TRIBUTÁRIAS POR DIA HÁ 32 ANOS

BRASIL IMPORTARÁ “VACINA 
DESENVOLVIDA PELO BUTANTÃ”

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

JULGAMENTO INÓCUO
O ministro Ricardo Lewandowski 

quer urgência no julgamento do 
STF sobre a tola ação do PDT que 
pretende tornar a vacina obrigatória, 
mesmo sabendo que não haverá 
vacinas para todos. Poderia 
aproveitar e ordenar, por sentença, 
que as vacinas se materializem no 
Brasil.

HOLOFOTE NÃO ESQUENTA
O café anda tão frio, na Câmara 

dos Deputados, que o presidente 
Rodrigo Maia teve que apelar para 
palpites na “polêmica” sobre a vacina 
entre o presidente Bolsonaro e o 
governador João Doria.

CRAQUE NA ASSESSORIA
O embaixador Carlos Alberto 

França, que se despede do 
Cerimonial, é o novo chefe da 
Assessoria Especial do Planalto. 
Precisa manter o preparo físico: terá 
de acompanhar despachos, levantar 
dados, preparar e-mails, estudos, 
tratar da agenda e acompanhar as 
viagens do presidente.

AULAS NO BOTECO
Um cursinho para concursos 

e vestibulares de Maceió expôs 

o ridículo da proibição de 
funcionamento de escolas, enquanto 
botecos e restaurantes estão 
liberados: dá suas aulas em um bar da 
cidade.

LUZES DA INDIFERENÇA
A Câmara gostou da moleza de 

“apoiar” causas apenas iluminando 
suas dependências. A mais nova será 
trocar rosa do câncer de mama pelo 
verde do nanismo. Agir, que é bom, 
aprovando projetos, quase nada.

PEC DA SINALIZAÇÃO
A PEC 77, de Izalci Lucas (PSDB-

DF), foi apresentada em 2019 por 
Angelo Coronel (PSD-BA) e retira 
do presidente o poder de indicar 
todos os ministros do STF. Três 
seriam “eleitos” pelo Senado, três pela 
Câmara e cinco pelo presidente. E 
limita a escolha a ministros de outros 
tribunais.

POSSE VIRTUAL
Após ser aprovado no plenário 

do Senado por 57 votos a 10, em 
sessão semipresencial, Kassio 
Nunes Marques tomará posse como 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
em cerimônia virtual, semana que 
vem, dia 5.

A autorização da Anvisa para o governo de São Paulo importar 6 
milhões de doses de vacinas do laboratório chinês Sinovac provocou 
estranheza no Palácio do Planalto. A� nal, o governador João Doria tem 
repetido à exaustão o que a vacina é “desenvolvida em parceria com 
o Instituto Butantã”. A importação autorizada na sexta 23 con� rma 
quem de fato desenvolve o imunizante, mas o Butantã continua sendo 
a principal referência brasileira no desenvolvimento de vacinas e outros 
fármacos.

CARÁTER “ESPECIAL”
As autoridades paulistas 

se apressaram em divulgar que 
a importação da vacina será 
realizada “em caráter especial”.

RÓTULO BRASILEIRO
Até agora, a participação 

efetiva do Butantã foi 
materializada com a 

divulgação da embalagem da 
vacina com a denominação 
“Coronavac”.

EU COMPRO, VOCÊ PAGA
Bolsonaro acha que a 

grita de Doria objetiva apenas 
encontrar quem pague a vacina 
encomendada pelo seu governo 
ao laboratório Sinovac.

A reforma tributária se torna mais necessária a cada dia, para destravar o 
crescimento econômico brasileiro. Levantamento do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que os legisladores brasileiros 

tiveram a capacidade de editar 419.387 normas tributárias desde a promulgação 
da Constituição. Segundo o IBPT, são 2,17 regras criadas todo dia útil desde 1988. 
Sempre para atrapalhar. As milhares de regras levam as empresas a gastar R$ 162 
bilhões por ano apenas para acompanhar as mudanças na legislação, diz o IBPT. 
Relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) vê o sistema tributário é “um dos pontos 
de maior contribuição para o alto custo do país”. Coordenador do IBPT, Gilberto Luiz 
do Amaral disse que as propostas “são ultrapassadas” e não consideram todos os 
efeitos da pandemia. Cada empresa deve monitorar atentamente 4.377 regras se não 
quiser ter problemas. Impressas em papel A4, são 6,4 quilômetros de normas.
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INFLAÇÃO | Presidente visitava a Feira Permanente de Cruzeiro, no Distrito Federal, quando foi questionado 
por um cidadão pela alta do alimento. Chefe do Executivo tem negado a possibilidade de tabelamento

O presidente Jair Bolsonaro irri-
tou neste domingo 25, durante 
passeio de moto em Brasília,  

com o pedido de um homem, não iden-
ti� cado, sobre o preço do arroz. O chefe 
do Executivo fez um passeio por regi-
ões do Distrito Federal acompanhado 
dos ministros Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria de Governo, e Braga Netto, 
da Casa Civil.

Enquanto se preparava para sair 
da Feira Permanente do Cruzeiro, Bol-
sonaro ouviu uma cobrança relaciona-
da à alta no preço do arroz, registrada 
desde o início de setembro. “Bolsonaro, 
baixa o preço do arroz, por favor. Não 
aguento mais”, disse o homem.

O presidente respondeu pronta-
mente e em tom irritado: “Quer que 
eu baixe na canetada? Você quer que 
eu tabele? Se você quer que eu tabele, 
eu tabelo. Mas vai comprar lá na Vene-
zuela”. Em seguida, sem receber outro 
comentário do homem, que deixou o lo-
cal, Bolsonaro disse: “Fala e vai embora”. 
Pouco depois, o mandatário também 
saiu e retornou ao Palácio da Alvorada.

Desde a alta no preço do produto, 
que é um dos principais componentes 
da alimentação diária dos brasileiros, 
Bolsonaro tem negado a possibilida-
de de tabelamento de preço. O valor 
do grão chegou a dobrar depois do 
aumento da demanda interna e ex-
terna, in� uenciado pela pandemia da 
Covid-19.

Em falas anteriores, Bolsonaro 
argumentou que o tabelamento de 

preços já foi feito no passado e não 
deu certo. “Não posso é começar a 
interferir no mercado. Se interferir, o 
material sobra na prateleira, isso que 
é pior”, a� rmou para apoiadores no 
dia 16 de setembro.

A disparada no preço do arroz fez 
o governo em setembro anunciar a 
redução total, até o � m do ano, da alí-
quota de importação para uma cota 
de 400 mil toneladas de arroz. Sobre o 
assunto, o chefe do Executivo a� rmou 
em declarações anteriores que a expec-
tativa é normalizar o preço do grão até 
o � m do ano.

INFLAÇÃO
Na sexta-feira 23, o Instituto Brasi-

leiro de Geogra� a e Estatística (IBGE) 
divulgou a prévia da in� ação o� cial. 
O Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo 15 (IPCA-15) atingiu 
0,94% em outubro, maior resultado pa-
ra o mês desde 1995. No ano, o índice 
acumula alta de 2,31% e em 12 meses 
atingiu 3,52%.

Os preços dos alimentos e be-
bidas tiveram a maior alta entre os 
grupos pesquisados, chegando a 
2,24%. Os alimentos para consumo 
no domicílio subiram 2,95% em ou-
tubro, depois do avanço de 1,96% em 
setembro. A alta foi puxada por itens 
como o óleo de soja (22,34%), o arroz 
(18,48%), o tomate (14,25%) e o leite 
longa vida (4,26%).

Presidente Jair Bolsonaro neste domingo ao responder cidadão que reclamou do preço do  arroz

“Vai comprar na Venezuela”, diz 
presidente sobre preço do arroz

No centro das investigações que 
levaram à apreensão de dinhei-
ro na cueca de um dos líderes 

do governo, as emendas parlamenta-
res registram uma execução recorde 
na gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Foram R$ 17,2 bilhões pagos até 
meados de outubro, o que já representa 
um crescimento de 67% em relação a to-
do o ano de 2019. O valor é o mais alto na 
série compilada pelo Senado, com início 
em 2015 (e atualizada pela in� ação).

Se até 2019 as emendas executa-
das representavam uma média de 5% 
das despesas discricionárias (não-o-
brigatórias) do Tesouro Nacional, em 
2020 esse percentual foi praticamente 
triplicado e representa 15% dos gastos 
opcionais previstos para o ano.

O percentual cresce para 26% caso 
a comparação seja feita com os gastos 
discricionários até setembro, último 
dado disponível.

O alto volume de execução das 
emendas parlamentares neste ano se 

dá, principalmente, por quatro motivos.
O primeiro foi que em abril o go-

verno permitiu excepcionalmente que 
os parlamentares realocassem para o 
combate à Covid-19 emendas que ti-
nham apresentado para outras áreas, o 
que garantiu uma rápida execução em 
virtude da necessidade do gasto emer-
gencial na pandemia.

Em segundo lugar, há em anos elei-
torais uma natural corrida para execu-
ção das emendas nos primeiros meses 

com o objetivo de aumentar o capital 
político dos parlamentares em seus re-
dutos, além de escapar da vedação de 
realização de transferência voluntária 
de recursos da União nos três meses 
que antecedem a disputa.

Terceiro, há uma dinâmica da rela-
ção entre Bolsonaro e o Congresso que 
se caracterizou pela fragilidade política 
do governo em um primeiro momento, 
quando tentou governar sem interlo-
cução e até em oposição aos partidos, 
e a migração, a partir do momento em 
que se sentiu ameaçado de impeach-
ment, para uma aliança com o chama-
do centrão, o grupo de partidos médios 
de centro e de direita que agora lhe dá 
sustentação no Congresso.

Por � m, e não menos importante, 
o Congresso vem se aproveitando do 
enfraquecimento político dos últimos 
governos —Dilma Rousse� , Michel 
Temer e Bolsonaro— para ampliar a 
fatia das emendas impositivas, ou seja, 
aquelas de execução obrigatória.

Até outubro deste ano, foram pagos R$ 17 bi

Bolsonaro bate recorde e é o que 
mais libera emendas desde 2015

RELAÇÃO COM CONGRESSO

WALDEMIR BARRETO / SENADO

HAMILTON FERRARI / PODER360
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EMPREGO | Obrigação que recai sobre as mulheres de cuidar dos filhos é um dos motivos para essa queda 
da participação feminina no mercado. Auxílio emergencial dobrado para mães solteiras também contribuiu

Em meio à pandemia, com empre-
sas fechando postos de trabalho, 
escolas operando a distância e 

idosos precisando de cuidados extras, a 
participação das mulheres no mercado 
de trabalho alcançou o patamar mais 
baixo dos últimos 30 anos. Os hábitos 
e a cultura da sociedade têm impedido 
muitas mulheres não só de trabalhar, 
mas até de procurar emprego. E, den-
tro de casa, elas ficaram – ainda mais 
– sobrecarregadas.

A participação feminina no 
mercado (indicador que considera 
mulheres com mais de 14 anos que 
trabalham ou estão procurando em-
prego na comparação com o univer-
so total do gênero) ficou em 46,3% no 
segundo trimestre deste ano. Desde 
1991, o número não caía abaixo dos 
50% e desde 1990 não atingia valor 
tão baixo, quando ficou em 44,2%, 
segundo dados do IBGE.

A obrigação que recai sobre as 
mulheres de cuidar dos filhos é um 
dos motivos para essa queda da par-
ticipação feminina no mercado. Entre 
as mulheres que têm criança de até 
10 anos em casa, esse recuo foi de 7,7 
pontos porcentuais entre o segundo 
trimestre de 2019 e o mesmo período 
deste ano. Já entre as mulheres em ge-
ral, a redução foi de 7,1 pontos porcen-
tuais e, entre os homens, de 6,3 pontos 
porcentuais.

“Com a pandemia, muita gente 
deixou de procurar trabalho. Ficou 
arriscado sair de casa para isso e o 
mercado não está receptivo. No caso 
das mulheres, o problema foi agravado 
porque os cuidados com a casa cos-

tumam recair mais sobre elas”, diz o 
economista Marcos Hecksher, do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea).

Antes da quarentena, as mulheres 
já dedicavam, em média, 10,4 horas 
por semana a mais que os homens em 
tarefas domésticas. No ano passado, 
o tempo médio gasto pelas mulheres 
com esses afazeres foi de 21,4 horas por 
semana, enquanto o dos homens foi de 
11 horas, segundo o IBGE.

Com a Covid-19, a situação piorou. 
Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz 
mostra que 26,4% das mulheres en-
trevistadas afirmaram que o trabalho 
doméstico aumentou muito. Entre 
os homens, o porcentual é de 13%. O 
levantamento indica ainda que as mu-
lheres estão mais tristes e deprimidas 

(50%) que os homens (30%).
O auxílio emergencial dobrado 

para mães solteiras também fez com 
que um maior número de mulheres 
deixasse o mercado de trabalho, se-
gundo o economista Marcos Hecksher. 
O problema é que, quando a ajuda do 
governo acabar definitivamente, mui-
tas dessas mulheres terão de procurar 
um emprego novamente e não deverão 
encontrar.

Por não estarem procurando tanto 
uma ocupação, as mulheres não regis-
traram um aumento tão significativo 
na taxa de desemprego. Entre abril e 
junho, o índice atingiu 14,9%, com uma 
alta de 0,8 ponto porcentual na compa-
ração com o mesmo período de 2019. 
Entre os homens, o aumento foi de 1,7 
ponto e a taxa chegou a 12%.

Participação feminina no mercado ficou em 46,3% no segundo trimestre deste ano

Participação das mulheres no 
mercado de trabalho despenca

Após mais de dez anos sem re-
novação dos quadros da Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte, a 

governadora Fátima Bezerra anunciou 
a realização de concurso público para 
o órgão. Na sexta-feira 23, a gestora 
estadual assinou o contrato com a 
Fundação Getúlio Vargas, que será a 
responsável pelo processo seletivo, ao 
lado do vice-governador Antenor Ro-
berto, da delegada-geral Ana Cláudia 
Saraiva, e da representante da Comis-
são Especial do Concurso, a delegada 
de Polícia Paoulla Maués.

Serão oferecidas 301 vagas no total, 
sendo 47 para delegados, 24 vagas para 
escrivães e 230 para agentes. A expec-
tativa é de que aproximadamente 50 
mil pessoas se inscrevam no edital. 
Para dar celeridade ao processo, a go-
vernadora determinou que a respon-
sabilidade pela condução do trâmite 

fosse da própria Polícia Civil. O Curso 
de Formação também ficará a cargo da 
corporação.

“É compromisso do nosso go-
verno valorizar as categorias de se-
gurança pública, pelo importante e 
necessário trabalho que realizam. A 
Polícia Civil aguarda a renovação do 
seu quadro há muitos anos. Nosso 
governo tem dado total prioridade 
às polícias com recente convocação 
dos policiais militares e penais. Ago-
ra é a vez da Civil com o concurso”, 
ressaltou a chefe do Executivo es-
tadual, lembrando que nos últimos 
dias foram convocados 25 novos po-
liciais penais para reforçar o sistema 
penitenciário.

Segundo a Comissão Especial do 
Concurso, em princípio, haverá reserva 
de vagas para pessoas com deficiência 
em todos os cargos, em razão da exi-
gência da lei. A previsão é que o curso 
de formação ocorra em 2021 e a convo-
cação, no ano de 2022.

Concurso vai oferecer 301 vagas

Estado assina contrato com FGV 
para concurso da Polícia Civil do RN

SEGURANÇA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Sessenta e um motoristas foram 
autuados por não realizarem 
o teste do bafômetro durante 

blitz da Lei Seca realizada na noite de 
sábado, 24. A ação aconteceu nova-
mente na Avenida Romualdo Galvão, 
na Zona Leste de Natal, onda já havia 
ocorrido na noite anterior. Ao todo, 
596 carros foram abordados.

Dois condutores que fizeram o 
teste foram autuados por embria-
guez. Segundo a equipe da Lei Seca, 
três condutores que já haviam sido 
autuados na noite anterior foram 
flagrados novamente na infração de 
alcoolemia, sendo reincidentes — o 
que acarreta o dobro da multa, além 
da cassação da carteira de motorista.

Um relatório da Controladoria 
Geral da União (CGU) obtido 
pelo jornal O Globo mostra 

que o volume de anúncios pagos 
pela Secretaria de Comunicação 
Social (Secom) em canais de blo-
gueiros e políticos investigados pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) nos 
inquéritos das fake news ou dos atos 
antidemocráticos é superior ao total 
informado antes.

Em alguns casos, foi veiculada 
uma quantidade até onze vezes maior 
de propagandas do que a secretaria 
havia reconhecido até abril. A atuação 
da Secom na distribuição de anúncios 
na internet é investigada pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) e pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU).

Os dados foram liberados após cin-
co meses de pressão da CGU, depois que 

a Secom descumpria prazos de abertura 
de dados em resposta a um pedido feito 
via Lei de Acesso à Informação.

Com base nos relatórios de abril, 
os canais dos blogueiros Allan dos 
Santos e Bernardo Pires Kuster rece-
beram, respectivamente, 1.447 e 135 
impressões — a unidade que mede a 
publicidade digital, na forma de ban-
ners e outros anúncios. Agora, foram 
encontradas mais 8.714 impressões 
no canal de Allan dos Santos e outras 
1.498 no de Kuster.

Em nota, a Secom disse que 
o pedido analisado pela CGU foi 
“integralmente atendido” e respon-
sabilizou o Google pelo destino das 
impressões. O Google, porém, diz que 
oferece controles e filtros que podem 
ser usados por seus clientes para que 
eles definam o destino dos anúncios.

Fiscalização aconteceu na Avenida Romualdo Galvão, na Zona Leste de Natal, no sábado

Canal de Allan dos Santos recebeu 8.714 impressões de anúncios do governo Jair Bolsonaro

Lei Seca autua 61 condutores 
por recusarem bafômetro

Relatório mostra anúncios do 
governo em sites investigados

TRÂNSITO

FAKE NEWS

PMRN / REPRODUÇÃO

PEDRO LADEIRA / FOLHAPRESS

SAMUEL MACIEL
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FOTOS: PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / DIVULGAÇÃO

A pandemia do novo coronaví-
rus acelerou os processos de 
modernização dos serviços 

públicos de saúde. A necessidade de 
manter isolamento social, de reduzir 
tempo gasto nos processos de aten-
dimento e, por fim, de garantir uma 
maior comodidade para a população 
fizeram com que o município de São 
Gonçalo do Amarante, na Região 
Metropolitana de Natal, adotasse 
serviço de prontuário eletrônico pa-
ra democratizar o acesso à saúde de 
qualidade.

Batizado de sistema e-SUS AB, 
o Prontuário Eletrônico do Cidadão 
(PEC), além de agilizar o atendimen-
to público à população, permite a 
criação de uma base de dados com 
informações integrais, analíticas e 
consolidadas sobre as ações de saú-
de. Isso auxilia os gestores da saúde 
na tomada de decisões relacionadas 
com algum tipo de demanda sanitá-
ria na cidade.

Ao buscar atendimento em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS), des-
de o último dia 19 de outubro, o ser-
viço dá acesso aos dados do paciente 
de forma rápida. O prontuário ele-
trônico facilita o trabalho dos profis-
sionais, melhorando a comunicação 
entre as unidades de saúde e dando 
acesso imediato ao histórico clínico, 
exames, diagnósticos e tratamentos 
já realizados pelo paciente.

Por conta dos impedimentos re-
lacionados com a Covid-19, o sistema 
também é útil para impedir aglome-
rações nas unidades de saúde, evi-
tando possíveis contágios cruzados. 
“Conseguimos monitorar os atendi-
mentos em tempo real, acelerando 
a tomada de decisões, ou seja, redu-
zimos as aglomerações”, justifica o 
secretário de Saúde de São Gonçalo 
do Amarante, Jalmir Simões.

O serviço é gerenciado por um 
software que armazena todas as infor-
mações clínicas e administrativas dos 
pacientes. Os dados são armazenados 
pela Unidade Básica de Saúde (UBS) 
responsável pelo atendimento primá-
rio. O próprio sistema organiza todo 
o fluxo de atendimento, bem como 
permite que as informações sejam uti-
lizadas para as atividades das equipes 
de atenção básica do município, o que 
gera uma aproximação entre o pacien-
te e o sistema público de saúde.

Segundo o secretário Jalmir Si-
mões, o sistema diminui o tempo de 
atendimento e dá maior efetividade 
no cuidado à saúde. Além disso, cor-
ta custos, pois dispensa o uso dos 
antiquados prontuários de papel. E, 
ainda, automatiza o envio de infor-
mações da cidade para o Ministério 
da Saúde, o que garante um canal de 
comunicação mais próximo com o 
governo federal.

“Conseguimos também diminuir 
as filas em função de maior dispo-
nibilidade dos serviços, pois com o 
prontuário eletrônico o histórico do 
paciente se torna eletrônico agilizan-
do sua consulta”, ressalta.

A próxima etapa do programa de 
modernização do sistema de atendi-
mento à população de São Gonçalo 
do Amarante será o uso de um apli-
cativo de agendamento dos serviços 
de saúde por celular. Atualmente, o 
município está capacitando equipes 
de atenção básica.

“Com o aplicativo cidadão o pa-
ciente vai conseguir agendar a sua 
consulta na Unidade Básicas de Saú-
de sem a necessidade de ir ao posto 
de saúde durante a madrugada pegar 
ficha”, explicou Jalmir Simões.

INFORMATIZAÇÃO DAS UBS
Ainda segundo Jalmir Simões, o 

município terá um controle mais pró-
ximo das atividades desenvolvidas 
pelas unidades de saúde, o que vai 
facilitar na ações para manutenção 
das ações providas ao público. A falta 
de materiais de atendimento, a escas-
sez de medicamentos e a ausência de 
médicos e demais profissionais serão 
resolvidos com maior rapidez pelos 
gestores públicos.

“O prontuário rodando a gestão 
consegue monitorar e cobrar em tem-
po real os indicadores que o Ministé-
rio da Saúde preconiza que sejam 
atendidos. Com isso, o trabalho de 
prevenção aumenta e consequente-
mente diminuímos os problemas de 
média e alta complexidade”, reforça.

As atividades são registradas 
através do  prontuário eletrônico, 
por meio de relatórios gerenciais, ou 
ainda, de forma mais consolidada no 
Sistema de Informação em Saúde pa-

ra Atenção Básica (SISAB), por meio 
dos relatórios de saúde, e também 
é transmitido para a base de dados 
nacional.

O serviço eletrônico começou 
a ser implantado nas unidades de 
saúde em agosto. No mês seguinte, os 
servidores da saúde foram capacita-
dos para utilizar as funcionalidades. 
Desde o último dia 19, com todas as 
estruturas conectadas com o serviço 
de internet, o atendimento ao públi-
co passou a ser adotado.

Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde de São Gonçalo do Ama-
rante, todas as 30 Unidades Básicas 
de Saúde, os quatro centros médi-
cos, além do Centro Municipal de 
Pediatria estão com o prontuário 
eletrônico em pleno funcionamento. 
As estruturas também contam com 
serviço de internet para encaminhar 
dados — em tempo real — para a Se-

cretaria Municipal de São Gonçalo do 
Amarante.

O custo para informatizar todo o 
sistema foi de R$ 1,7 milhões. O que 
inclui a compra de 250 computado-
res, além de mobília, tvs, instalação e 
aquisição de diversos equipamentos 
nas unidades de saúde.

COMO FUNCIONA?
O Prontuário Eletrônico do Ci-

dadão é um software (aplicativo) 
criado para registrar e guardar todas 
as informações dos atendimentos 
aos cidadãos nas Unidades Básicas 
de Saúde. Ele armazena detalhes da 
consulta e do diagnóstico, como os 
medicamentos prescritos, os proce-
dimentos realizados, o resultado de 
exames e a evolução do paciente.

A ferramenta auxilia o atendi-
mento, inclusive o encaminhamento 
para serviços especializados, e reduz 
custos, porque evita, por exemplo, a 
duplicidade de exames e a retirada 
indevida de produtos nas farmácias. 
Também é uma maneira de controlar 
e fiscalizar os procedimentos realiza-
dos no SUS.

PLANEJAMENTO
Além de informatizar os atendi-

mentos, essa ferramenta tecnológica 
também gera dados para facilitar o 
planejamento da secretaria de saúde.

FUNCIONALIDADES
O sistema tem módulo integrado 

ao Cartão Nacional de Saúde. É possí-
vel organizar a agenda dos profissio-
nais da AB, organizando e orientando 
o fluxo de atendimento às demandas 
agendadas e espontâneas do cida-
dão, bem como fazer o registro do 
seu atendimento ou orientando a 
resolução da necessidade do cidadão 
da melhor forma possível.

OUTROS SERVIÇOS
Algumas funcionalidades em 

destaque do PEC são o odontogra-
ma digital, integrado ao registro de 
atendimento, que permite fazer o 
acompanhamento da saúde bucal 
dos cidadãos, as fichas para acom-
panhamento de gestantes e crianças 
até 5 anos, além de integração com a 
plataforma para consulta da disponi-
bilidade de medicamentos durante a 
prescrição.

A plataforma eletrônica facilita 
o acesso à informação de cada cida-
dão de forma individual ou coletiva, 
nela é possível acompanhar o histó-
rico de eventos de saúde, mesmo os 
realizados através de fichas  (Coleta 
de Dados Simplificada - CDS). O 
profissional da UBS tem acesso ao 
sistema por meio de computador ou 
tablet utilizando um navegador de 
internet.

Prontuário eletrônico agiliza 
atendimentos em São Gonçalo
SAÚDE | Ao buscar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), desde o último dia 19 de outubro, o serviço dá acesso aos dados do paciente de forma rápida. Custo para 
informatizar todo o sistema foi de R$ 1,7 milhões. O que inclui a compra de 250 computadores, além de mobília, tvs, instalação e aquisição de diversos equipamentos nas unidades

Serviço é gerenciado por um software que armazena todas as informações clínicas e administrativas dos pacientes

Todas as 30 Unidades Básicas de Saúde, os quatro centros médicos, além do Centro Municipal de Pediatria estão com o prontuário eletrônico
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ELEIÇÕES 2020 | Analisamos o 
plano de governo dos cinco 
candidatos à Prefeitura de Natal 
com mais intenções de votos a 
fim de identificar quais deles têm 
projetos para educação infantil da 
rede pública da capital.

Quais são os desafios 
da educação infantil na 
rede pública em Natal?

PEDRO TRINDADE

O dever de criar condições que 
possibilitem às crianças de até 
cinco anos de idade o efetivo 

ingresso e atendimento em creches 
e unidades de pré-escola é assunto 
amplamente comentado entre as mães 
que dependem de sorteios para garantir 
uma vaga aos seus filhos nas institui-
ções públicas de ensino em Natal.

A normalização desse tipo de prá-
tica é evidenciada quando as regras do 
sorteamento são publicadas no Diário 
Oficial do Município, como aconteceu 
na edição de 2 de dezembro de 2019.

Apesar de as matrículas serem 
exigidas por lei a partir dos 4 anos de 
idade, a educação infantil é obrigação 
constitucional do município. Cabe 

às prefeituras a responsabilidade 
pela educação infantil – creches (até 
3 anos) e pré-escolas (4 e 5 anos) – e 
pelo ensino fundamental (7 a 14 anos).

Com uma rede de ensino com-
posta por 74 Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEI) para 
atender toda demanda da capital, as 
16.866 vagas hoje ofertadas não são 
suficientes, como detalha a vice-pre-
sidente do Conselho Municipal de 
Educação (CME), Cleucy Lima.

“A educação infantil pode ser 
apontada como o maior ponto de 
alerta da rede pública de Natal. Temos 
perspectivas de ampliação dessa rede, 
mas hoje não é possível atender a 
demanda de vagas para alunos que 
não estão na faixa etária obrigatória”, 
reconhece.

Muitos CMEIs funcionam em 
prédios que originalmente foram 
construídos como casa, apesar das 
promessas por readequações desses 
espaços. A estrutura das escolas 
do ensino fundamental, também, 
apresentam sinais de apelo por 
investimentos.

“Enquanto professora e gestora, 
que trabalha há 33 anos na área da 
educação, posso falar que o ensino 
integral é a melhor estratégia para 
reduzir a violência, promover a 
cultura e potencializar habilidades 
extracurriculares. Mas, para tanto, é 
necessário pensar em uma estrutura 
física que garanta a oferta do serviço 
com qualidade. Em Natal, uma foi 
pensada para atuar com esse forma-
to”, comenta.

A unidade em questão - a única 
entre 72 - é a Escola Municipal Pro-
fessora Tereza Satsuqui Aoqui de 
Carvalho, no Planalto, Zona Oeste. 
A metodologia, entretanto, não foi 
colocada em prática por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

Em razão da crise sanitária, as 
aulas presenciais na rede municipal 
foram suspensas e os 41.601 alunos 
que dela se beneficiam tiveram que 
experimentar o processo de aprendi-
zagem longe dos 3.358 professores.

“Não temos como manter o ensino 
remoto como padrão na rede pública 
de Natal, pois muitos alunos não 
têm acesso a internet; outros, nem 
televisão possuem. Presencialmente, a 
aprendizagem flui melhor, garantindo 
desenvolvimento aos alunos”, finaliza.
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Quais são os desafios 
da educação infantil na 
rede pública em Natal?

O QUE PROMETEM

OS CANDIDATOS
O Agora RN analisou o 

plano de governo dos cinco 

candidatos à Prefeitura de 

Natal com mais intenções 

de votos na pesquisa Ibope 

divulgada pela InterTV no 

dia 6 de outubro, a fim de 

identificar quais os proje-

tos deles para a educação 

infantil da rede pública da 

capital.

ÁLVARO DIAS
O prefeito de Natal e candidato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB), informa 

no plano de governo que está em andamento a construção de 14 unidades de 

ensino, sendo 11 de educação infantil e três escolas de ensino fundamental.

Além disso, ele pretende garantir a oferta de brinquedotecas e bibliotecas 

em 100% das unidades de ensino que atendam a educação infantil.

KELPS LIMA
O candidato do Solidariedade afirma que, se for eleito, irá dotar as escolas 

municipais e os CMEIs de equipamentos básicos, e baixo custo, para a ativi-

dade pedagógica: biblioteca escolar e pequenos laboratórios de informática 

e de ciências, com redução ou extinção de contratações não essenciais ao 

processo educativo.

HERMANO MORAIS
O candidato do PSB afirma no plano de governo que quer promover a 

reorganização da educação infantil em tempo integral em todas as creches 

e pré-escolas, além de ampliar a demanda e incentivar a formação em nível 

superior para todos os docentes.
A expectativa de Hermano Morais é oferecer educação em tempo integral 

em, no mínimo, 50% das escolas públicas e CMEIs, de forma a atender a, no 

mínimo, 25% dos alunos, em até quatro anos.
O candidato promete monitoramento da qualidade de educação infantil; 

elaboração do Projeto Político Pedagógico alinhado à Base nacional Comum 

Curricular para educação infantil (BNCC); aplicação correta dos recursos 

do orçamento municipal para educação infantil, segundo o Novo Fundeb; e 

integração das ações da saúde, desenvolvimento social, cultura e esporte na 

educação infantil.
Hermano Morais assegura, ainda, que, se for eleito, irá efetivar a parceria 

da Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 

para realização de uma série de oficinas com as crianças e jovens de ensino 

Infantil e fundamental sobre educação ambiental e segurança alimentar.

CARLOS ALBERTO
O candidato do PV destaca que pretende manter, com a cooperação téc-

nica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de 

ensino fundamental, bem como garantir educação infantil, em creche e pré-

-escola, às crianças até cinco anos de idade.
Carlos Alberto destaca em seu plano que governo que terá como meta 

ampliar a oferta de educação infantil em creches e, por consequência, atingir 

100% das crianças de 6 meses a 6 anos até 2024.
O candidato diz que sob a administração dele, a prefeitura vai implemen-

tar um programa para destinar recursos para a construção ou reforma das 

creches municipais e pré-escolas para crianças de até seis anos em toda Na-

tal. Os recursos destinam-se à construção e também à aquisição de equipa-

mentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da educação infantil.

 
DELEGADO LEOCÁDIO

O candidato do PSL propõe aumentar os investimentos na educação, em 

decorrência da necessária expansão da educação infantil e da educação inte-

gral. Ele defende investimentos em formação e projetos pedagógicos, tecno-

logia (acesso a Internet wireless nas unidades da educação, computadores e 

tablets), acervo de livros nas bibliotecas, reformas nas escolas, nos CMEIs e 

demais unidades educacionais.
Delegado Leocádio apresenta no plano de governo a construção do Plano 

Municipal de Educação de forma democrática, amplamente discutida pela 

população de Natal, e com as estratégias do futuro educacional da cidade 

para os próximos 10 anos.
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Os aposentados e pensionistas 
do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) ganharam um 

fôlego � nanceiro até o � m do ano, 
com a ampliação do limite do em-
préstimo consignado.

O governo elevou de 35% para 
40% a margem consignável dos segu-
rados, o que signi� ca que é possível 
comprometer até 40% do benefício 
com o crédito, cuja parcela é descon-
tada diretamente da renda mensal. 
Do total, 35% são para empréstimo 
pessoal, e 5%, para cartão de crédito.

Antes, o limite era de até 35%, dos 

quais 30% eram destinados ao emprés-
timo pessoal consignado e 5% eram 
para o cartão de crédito consignado.

Para o advogado Rômulo Saraiva, 
a elevação do percentual é preocu-
pante, pois pode aumentar o endi-
vidamento dos aposentados. “Acho 
que o governo deveria tentar aquecer 
a economia sem ser com a possibili-
dade de endividamento dessas famí-
lias”, a� rma.

Segundo ele, hoje, cerca de 70% 
dos benefícios do INSS são de um sa-
lário mínimo, de R$ 1.045. Neste caso, 
quem comprometer 40% da renda 

mensal com consignado vai receber 
R$ 627 de aposentadoria por mês. Por 
isso, para Saraiva, é muito importan-
te fazer as contas antes de pegar mais 
um empréstimo.

O advogado a� rma ainda que 
ter uma cópia do contrato e ler com 
atenção o documento antes de assi-
ná-lo é imprescindível. Isso ajuda a 
cobrar os direitos na Justiça, no futu-
ro, caso eles não sejam respeitados.

A educadora � nanceira Cíntia 
Senna, da Dsop Educação Financeira, 
indica ao segurado do INSS fazer uma 
espécie de “test drive” antes de fechar 

um novo consigna-
do. A dica é conviver 
com a renda menor, por 
ao menos um mês e ver se 
consegue pagar as contas.

“É importante conviver com es-
sa diferença de renda. Com isso, o 
aposentado já começa fazendo uma 
faxina � nanceira.” Para ela, essa é 
uma forma de entender se realmen-
te é possível viver com renda mensal 
menor.

Os segurados que não querem 
receber ofertas incômodas e liga-
ções insistentes de empresas de 

cré- dito, bancos e � nanceiras 
oferecendo o consignado podem ca-
dastrar seu número de telefone para 
não receber mais ligações. Para isso, 
é preciso acessar o site www.naome-
perturbe.com.br. Segundo a Febra-
ban (Federação Brasileira de Bancos), 
de janeiro a setembro, 935.056 pesso-
as solicitaram o bloqueio telefônico 
na plataforma, com adesão de 100 
mil por mês

VEJA 10 CUIDADOS AO 
CONTRATAR O NOVO 
CONSIGNADO DO INSS
FINANÇAS | Para o advogado Rômulo Saraiva, a elevação do percentual é preocupante, pois pode aumentar o 
endividamento dos aposentados. Por isso, é importante ter cautela e fazer as contas antes de assinar compromisso

1 - CONHEÇA AS REGRAS
Até dezembro deste ano, será 

possível comprometer até 40% da 
renda previdenciária com o crédito: 
São 35% com o empréstimo pessoal 
consignado e 5% com o cartão de 
crédito consignado. O prazo para 
pagamento é de até 84 meses (sete 
anos).

2 - FAÇA AS CONTAS
A taxa de juros cobrada é 

importante, mas outros fatores 
também contam, como o número 
� nal de parcelas. Para saber se vale a 
pena ou qual o melhor crédito a ser 
contratado, o segurado pode utilizar 
a calculadora do Banco Central. A 
taxa máxima cobrada neste tipo de 
empréstimo é de 1,80% ao mês.

3 - SAIBA QUAL É O SEU LIMITE
O segurado do INSS consegue 

saber, pelo aplicativo ou no portal 
Meu INSS, qual o seu limite de 
consignado. Na consulta, o sistema 
mostra quanto o cidadão ainda 
pode comprometer por mês com o 
empréstimo.

4 - FAÇA UM TESTE E PASSE UM 
MÊS COM A RENDA MENOR

Após simular os valores que 
pretende contratar, o cidadão pode 
tentar fazer um “test drive”. Neste ca-
so, a dica dos especialistas é passar ao 
menos um mês com a renda menor.

5 - NÃO PEGUE DINHEIRO PARA 
EMPRESTAR AOS OUTROS

Uma das formas mais comuns 

de endividamento de aposentados 
é pegar dinheiro para ajudar � lhos 
e netos. Antes de fazer isso, porém, 
especialistas indicam tentar outra 
forma de ajudar o parente endivi-
dado. O motivo é que, ao contratar 
o empréstimo, o segurado é que 
assume o débito e, agora, ele passa a 
dever também.

6 - CUIDADOS COM AS FRAUDES
As contratações de consignado 

têm sido feitas de forma remota e, 
por isso, é preciso ter ainda mais 
cuidado. unca se deve fechar um 
contrato por telefone ou WhatsApp 
antes de saber se a empresa existe 
mesmo e é idônea. Também não se 
deve fazer contratações por email.

7 - SAIBA BLOQUEAR A 
OFERTA DE CONSIGNADO

O bloqueio pode ser feito no 
site www.naomeperturbe.com.br. 
Segundo a Febraban ( federação 
dos bancos), quase um milhão de 
segurados do INSS já solicitaram este 
tipo de bloqueio neste ano.

8 - TENTE OUTRAS FORMAS PARA 
COMPRAR BENS DE VALOR MAIOR

Muitas vezes, o aposentado 
ou pensionista pega o crédito para 
comprar bens duráveis um pouco mais 
caros. Especialistas indicam pesquisar 
outras formas de “financiamento”, 
como parcelamento sem juros no car-
tão ou no crediário. Além disso, outra 
forma é tentar economizar mês a mês 
para conseguir pagar o item à vista.

9 - TENHA ATENÇÃO 
MÁXIMA COM O CONTRATO

Analise bem o documento antes 
de assinar ou de pedir o crédito 
pelo caixa eletrônico. Isso porque, 
muitas vezes, o que foi negociado 
por telefone, email, WhatsApp e até 
pessoalmente não se cumpre.

10 - SE FOR VÍTIMA DE 
FRAUDE OU ERRO, DENUNCIE

O cidadão que tiver uma contrata-
ção feita em seu nome sem autoriza-
ção ou cujo contrato não esteja sendo 
cumprido pode denunciar no portal 
consumidor.gov.br. É preciso criar um 
cadastro, informando o CPF. No portal, 
o aposentado fala diretamente com 
a empresa, que tem prazo para dar 
resposta e resolver a questão.

CONFIRA AS DICAS
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1° OFICIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN
Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro - Parnamirim/RN

Eguiberto Lira do Vale - Oficial do Registro
Luciana Christine Rodrigues do Vale - Substituta
EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

O 1° OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE PARNAMIRIM/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Titu-
los, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. Faz saber a todos quanto o presente EDITAL vi-
rem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade doArt. 26, § 4° e demais dispositivos aplicáveis da Lei 
n° 9.514/97, atendendo requerimento do credor, BANCO INTER S/A (CNPJ/MF sob n° 00.416.968/0001-
01), fica a fiduciante, Sra. ROSSINE BEZERRA DA CRUZ (CPF/MF sob n° 044.800.304-09) INTIMADA 
para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que venceremalita 
data do pagamento, acrescidos das despesas legais, exatamente como consta do § 1° do artigo citado, 
referente 6 Cédula de Crédito Bancário, n° 201827431, datado de 25 de outubro de 2018, com caráter de 
escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380 de 21/08/1964, alterada pela Lei 
5.049 de 29/06/1966, sendo pactuado em garantia fiduciária, registrado sob o n° R.3-, na matricula 53.742, 
deste Cartório, sob a denominação “Residencial Natal River” para fazer constar que foi construído o 
Apartamento 601, do Bloco B - Pitimbú, do Tipo “A”, localizado no 6° Pavimento Elevado, integrante 
do empreendimento denominado “Residencial Natal River”, situado na Rua Perpétua Silveira Cândido 
(antiga Rua Projetada), n° 75, esquina com a Avenida Maria LacerdaMontenegro (antiga estação velha 
do jiqui) no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias), a 
contar da publicação deste Edital, sob a pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação 
de propriedade do imóvel em favor do credor e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial. 
Deverá desconsiderar o presente e edital caso já houver quitado seus devidos débitos.

Parnamirim/RN, 21 de outubro de 2020.
MARIA MARTA BARRETO

 - Substituta -

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por PATRI DEZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 09.099.575/0001-88, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – 
art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um apartamento residencial nº 78 (duplex), 
no 7º e 8º pavimento do Bloco “A2” (Edifício Jacumã), do “Condomínio Smile Village Lagoa Nova”, situado na 
Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 2730, bairro de Cidade da Esperança em Natal/RN, composto de: sala de 
estar/jantar com 02 terraços, lavabo, escada, cozinha, lavanderia, w.c, dormitório de empregada, laje do ar 
condicionado, circulação, hall, banho, dormitório 01, dormitório 02 e suíte 01 com closet e banho e suíte 02 
com terraço e banho, com área real privativa coberta de 162,950m², área real comum coberta de 26,513m², 
área real comum descoberta de 130,911m², na qual está incluída a área correspondente a 3 vagas de 
garagem, mais a área real privativa descoberta de 8,340m², perfazendo a área real total de 328,714m². Av. 
7-32.701 (Alteração de nº) – Prenotação nº 101.766 (26.09.2018). Data: 28.09.2018. Procede-se a esta 
averbação instruída pela Certidão de Endereço nº 03325/2018. Numeração Oficial do imóvel, objeto da 
presente matrícula, que teve sua numeração alterada para o nº 2488. Matrícula nº 32.701 – Registro de 
Imóveis da 3ª Zona de Natal/RN. 1º LEILÃO 03/11/2020 às 14h00 - R$ 624.698,99 - e 2º LEILÃO 04/11/2020 
às 14h00 - R$ 1.094.739,90. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão 
da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI 
e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda 
ad corpus. Consolidação da Propriedade em 09/10/2020. Ficam os Fiduciantes ROBERTO WAGNER ROSA 
PEREIRA CPF 361.512.206-25 E VANESSA SILVA SOUSA ROSA PEREIRA CPF 360.259.598-62 – comunicado 
das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão 
tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões.

ESTATAL  | Só em 2010 os trabalhadores da estatal não cruzaram os braços em nível nacional. No último dia 14, 
ministro das Comunicações entregou ao presidente Jair Bolsonaro projeto de lei de privatização da empresa

Os Correios fizeram 12 greves 
nacionais nos últimos 10 anos. 
A soma de dias paralisados 

supera os 7 meses (211). Os dados fo-
ram compilados pelo Dieese (Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos) a pedido 
do Poder360.

Em 2014, os funcionários cruzaram 
os braços por 45 dias –maior quantita-
tivo de tempo no período analisado. 
Em 2016, fizeram uma paralisação por 
24 horas. Em 2020, foram 35 dias em 
que os serviços ficaram desfalcados.

Só em 2010 os trabalhadores da 
estatal não cruzaram os braços em ní-
vel nacional. Em todos os outros anos 
houve uma – ou mais – paralisações 
que afetaram todo o Brasil. Além dis-
so, pelo menos 150 movimentos gre-
vistas foram deflagrados em estados 
e municípios.

Os principais temas abordados no 
período foram: melhores condições de 
trabalho (84); contratação de pessoal 
(74) e melhores condições de segu-
rança (55). A pauta reajuste salarial foi 
abordada por 14 vezes no período.

Segundo a assessoria dos Correios, 
o cargo mais comum na estatal (cartei-
ro) teve aumento de 117% nos últimos 
10 anos. Indo de R$ 807,29 em 2011 
para os atuais R$ 1.757,48. O salário mí-
nimo no período passou de R$ 510 para 
1.045 –aumento de 104,9%.

PRIVATIZAÇÃO
O ministro das Comunicações, Fá-

bio Faria, entregou em 14 de outubro 
ao Palácio do Planalto o projeto de lei 
de privatização dos Correios. O obje-
tivo é vender a empresa até o fim de 
2021. Ele não apresentou à imprensa 
detalhes da proposta. O texto perma-
nece reservado, sem acesso liberado.

Fabio Faria afirmou que a propos-
ta trata “mais sobre princípios do que 
regras”. Informou que a empresa de 
consultoria contratada pelo BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social), a Accenture, 
entregará em até 120 dias 1 parecer 
sobre o tema.

O ministro das Comunicações dis-
se que a empresa brasileira Magalu e a 
americana Amazon estão interessadas.

Um dos grandes problemas da 
privatização é este: os interessados em 
comprar os Correios dizem ser possível 
prestar o mesmo serviço com cerca de 
30 mil funcionários. A dúvida é o que 
o comprador deveria fazer com os ou-
tros 60 mil que teriam de ser demitidos.

Os Correios devem dar 2 anos de 
estabilidade para os seus funcionários 
após a privatização. A ideia tem sido 
mencionada em reuniões internas na 
estatal e tem como inspiração o que 
ocorreu com a telefonia, nos anos 1990.

Em 2019, a empresa distribuiu 4,96 
bilhões de objetos. Teve receita bruta 
de R$ 19,1 bilhões. O lucro foi de R$ 102 
milhões para o período. Em 2018, o ga-
nho foi de R$ 161 milhões.

Paralisação em 2020 teve 35 dias, e foi paralisada após categoria receber reajuste salarial

Correios tiveram 12 greves e
211 dias paralisados em 10 anos

Mais de 23 mil beneficiários 
do auxílio emergencial e 
do Bolsa Família fizeram 

doações a campanhas eleitorais de 
candidatos a prefeito e vereador que 
somam R$ 23,8 milhões, revela cruza-
mento feito pelo jornal O Globo com 
base em dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e do Ministério da Ci-
dadania.

O levantamento considera os 
repasses de R$ 13,2 milhões em do-
ações financeiras e R$ 10,6 milhões 
das chamadas doações estimadas, 
aquelas em que as pessoas contri-
buem com algum tipo de material ou 
serviço e calculam quanto custariam 
— uma faxina ou a pintura de um co-
mitê de campanha, por exemplo.

A mediana das doações é de R$ 
650. É como se uma parcela das seis 

recebidas até aqui fossem repassadas 
para financiar um político.

A quantia deve aumentar, já que o 
prazo para a entrega da primeira par-
cial de contas terminou neste fim de 
semana e muitos deixam para fazê-la 
no tempo limite. Até sexta-feira à noi-
te, os candidatos haviam declararam 
mais de R$ 424 milhões em receitas 
próprias ou de pessoas físicas — cerca 
de 5,6% vêm de beneficiários do auxí-
lio emergencial e do Bolsa Família.

A doação não é irregular, desde 
que não ultrapasse 10% da renda do 
ano anterior. Mas, se comprovada a 
falta de capacidade econômica de 
doadores inscritos no cadastro, o 
candidato pode ter o registro indefe-
rido. Há casos de candidaturas cas-
sadas pela Justiça Eleitoral por essa 
razão.

Doações passam de R$ 23 milhões, segundo levantamento feito pelo jornal O Globo

Campanhas recebem doações 
de quem ganha Bolsa Família

SOCIAL

PORTAL BRASIL / REPRODUÇÃO

A Caixa participará de uma feira 
de imóveis no dia 30 de outubro 
que disponibilizará cerca de 10 

mil imóveis novos, usados ou na plan-
ta. A Feira de Imóveis Online de Brasília 
será feita online.

A feira contará com a participação 
de agentes de crédito imobiliário como 
construtoras e corretores, além de cor-
respondentes da Caixa, que prestarão 
consulta a quem tiver interesse em 
comprar algum imóvel. Também será 
disponibilizado o Simulador Habita-
cional do site da Caixa ou o aplicativo 
Habitação Caixa, para facilitar a com-
paração de taxas de juros e condições 
para o financiamento.

Por meio de nota, a Caixa informa 
que disponibiliza “taxas diferenciadas 
de acordo com as condições da ope-
ração e o perfil de relacionamento do 
cliente". "Na modalidade SBPE, atuali-
zada pela TR, as taxas anuais variam 
entre TR+6,25% e TR+8,00%a.a. Na op-
ção de financiamento com atualização 

pelo IPCA, ficam entre IPCA+2,95% a.a. 
e IPCA+4,95% a.a. E há ainda a opção 
de Taxa Fixa, que varia entre 8,00% a.a. 
a 9,75% a.a”, diz o banco.

Ainda segundo a Caixa, os clientes 
que contratarem financiamento de 

imóveis novos até 30 dezembro terão 
a opção de carência de seis meses para 
começar a pagar. A contratação poderá 
ser feita pelo aplicativo Habitação Cai-
xa, nos correspondentes Caixa Aqui ou 
por meio das agências.

Clientes que comprarem este ano terão carência de seis meses para começar a pagar as parcelas

Feirão da Caixa coloca à venda
10 mil imóveis novos e usados

HABITAÇÃO

TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

SINTECT RN / REPRODUÇÃO



ZAPPING

Em live no sábado 24, o cantor Wesley Safadão 
anunciou um show na Arena das Dunas, em Natal, para 
o dia 21 de novembro. Segundo o cantor, o show será 
para cerca de 3 mil pessoas. Na mesma live, ele criticou 
aglomerações políticas e fez apelo aos governadores 
e prefeitos para o retorno dos shows com público. 
O cantor não detalhou o formato, mas, pelas regras 
sanitárias atuais, o show só poderá ser realizado com 
público sentado.

O ator  Arnold Schwarzenegger 
tranquilizou seus fãs após passar 

por uma cirurgia no coração. 
“Graças à equipe da Clínica 

Cleveland, tenho uma nova válvula 
aórtica para se juntar à minha 

nova válvula pulmonar da minha 
última cirurgia”, explicou.

SAFADÃO ANUNCIA SHOW NA 
ARENA DAS DUNAS PARA 3 MIL 
PESSOAS EM 21 DE NOVEMBRO

ARNOLD SCHWARZENEGGER 
TRANQUILIZA FÃS APÓS 
CIRURGIA NO CORAÇÃO

Rafa Kalimann está com 
novos rumos pro� ssionais. Após 
a sua participação no BBB 20, a 
in� uenciadora agora quer seguir 
a carreira artística e já começou 
a se preparar para isso. Em 
entrevista durante o “Sterblitch 
Não Tem Um Talk Show: o 
Talk Show”, Rafa falou sobre 
o assunto. “Fico vendo � lmes, 
estudando processos, estou me 
dedicando muito mesmo. Eu 
não sei o que vem por aí. Não 
sei mesmo. Tenho feito cursos e 
reuniões, mas não sei de nada”.

RAFA KALIMANN DIZ 
ESTUDAR PARA SER ATRIZ

MAYRA CARDI DIZ QUE GOSTA 
DE USAR CALCINHAS VELHAS: 
“GOSTO DAS MESMAS”  | A 
empresária Mayra Cardi 
contou neste domingo em 
seu Instagram que gosta 
de usar calcinhas velhas e 
contou sobre sua opção por 
sempre utilizar as mesmas 
peças. “O Tiago [amigo 
dela] veio reclamar que 
eu só tenho calcinha velha 
pedindo socorro e perguntou 
se eu poderia jogar fora. Eu 
tenho uma gaveta gigante de 
calcinhas, mas gosto de usar 
só as mesmas. Você também 
é assim?”, questionou Mayra.
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MARCIUS MELHEM SE 
PRONUNCIA SOBRE ACUSAÇÕES 
DE ASSÉDIO NA GLOBO
Marcius Melhem publicou um pronuncia-

mento sobre as acusações de assédio se-
xual e moral que recebeu no período em 

que trabalhava na Globo.
As primeiras denúncias surgiram no � m de 

2019, e foram negadas por ele. Em março de 2020, 
ele se afastou do comando do humor da emissora, e 
também de suas funções como roteirista e ator, ale-
gando a necessidade de acompanhar tratamento 
de saúde de sua � lha.

O período inicial de licença seria de quatro meses. 
Em vez de retornar, porém, Marcius Melhem teve seu 
contrato com a emissora encerrado após 17 anos.

As acusações de assédio não foram citadas no 
comunicado o� cial, que destacou “novas dinâ-
micas de parceria com atores e criadores em suas 
múltiplas plataformas” e citou o artista como “im-
portante contribuição para a renovação do humor” 
na emissora.

O pronunciamento do humorista foi feito em 
seu Twitter, após reportagem da Folha, publicada 
no último sábado, 24, que trouxe entrevista com a 
advogada Mayra Cotta, que assessora um grupo de 
artistas que endossam as acusações contra Marcius 
Melhem.

Segundo Mayra, seriam seis vítimas de assédio 

sexual e outras vítimas de assédio moral por parte 
de Melhem.

O humorista usou a rede social para publicar 
um texto dando sua versão dos fatos: “Culpados 
e inocentes dizem a mesma coisa. ‘Sou inocente’. 
‘Vou provar na Justiça’. Por isso, qualquer coisa que 
eu diga, pode soar falsa de cara”.

“Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir 
desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu te-
nha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar 
isso com verdade e humanidade e me expor se for 
preciso”.

Marcius Melhem a� rma que busca “fazer jus a 
todos esses anos em que pautas como as do femi-
nismo foram abraçadas pelo humor transformador 
em que eu acredito.”

“Mas, mesmo abraçando pro� ssionalmente a 
causa feminista, ainda combato o machismo den-
tro de mim, erro, posso ter relações que magoem. 
Tento melhorar e aprender. E queria muito falar 
sobre isso”, prossegue.

“Mas, diante de acusações tão graves, que de 
forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. 
Coloco à disposição toda minha comunicação que 
tenho arquivada, com qualquer pessoa que tenha 
trabalhado ou se relacionado comigo nesses anos.”

anunciou um show na Arena das Dunas, em Natal, para 

para cerca de 3 mil pessoas. Na mesma live, ele criticou 
O ator  Arnold Schwarzenegger 

tranquilizou seus fãs após passar 
por uma cirurgia no coração. 

“Graças à equipe da Clínica 
Cleveland, tenho uma nova válvula 

aórtica para se juntar à minha 
nova válvula pulmonar da minha 

ARNOLD SCHWARZENEGGER 
TRANQUILIZA FÃS APÓS 
CIRURGIA NO CORAÇÃO
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Caracterizada por letras 
que abordam re� exões 
sobre autoconhecimento e 

espiritualidade, a banda potiguar Luaz 
já deixou a própria marca no cenário 
musical de pop rock potiguar, e vem 
agora com uma nova proposta de 
som, sem deixar de lado a atmosfera 
de identidade. O single “Não Vou 
Carregar Essa Culpa” foi lançado nesta 
sexta-feira 23.

A música traz beats e arranjos 
de indie/pop leve, com letras que 
retratam uma temática corriqueira 
sobre relacionamentos. No entanto, 
aborda o olhar de responsabilidade e 
liberdade emocional, enfatizando o 
amor próprio. A divulgação da faixa 
inédita dá início a nova fase da banda 

após o lançamento de seu primeiro 
álbum, “ARAM”. 

A faixa “Não Vou Carregar Essa 
Culpa” contou com a produção e 
gravação de Toni Gregório, bem como 
mixagem e masterização de Eduardo 
Pinheiro (Estúdio Megafone). A capa 
� cou por conta de Luiza Medeiros 
e � nalização de Juca Santos. Para 
complementar o material, o single 
contará ainda com o lançamento de 
um videoclipe o� cial no início do mês 
de novembro, com direção de Rodolfo 
Soares, que também comanda o canal 
Elefante Sessions.

LUAZ LANÇA MÚSICA SOBRE 

RELACIONAMENTOS E 
RESPONSABILIDADE AFETIVA

Acesse e ouça o single
“Não vou carregar essa culpa”

SOM | Música “Não vou carregar 
essa culpa” traz beats e arranjos 
de indie/pop leve, com letras que 
retratam uma temática corriqueira 
sobre relacionamentos

RESPONSABILIDADE AFETIVA

O Brasil ganha ares de distopia 
fascista no clipe da música 
“Máquina do Tempo”. Vídeo 

do cantor e compositor nordestino 
Pedro Rhuas, lançado na sexta-feira 
23 no YouTube, apresenta o artista 
como um rebelde foragido. A pro-
dução caseira foi contemplada pelo 
edital Sesc Cultura ConVIDA.

Colagens e recortes de grava-
ções virais dão conta de costurar 
a narrativa proposta pelo roteiro 
de Rhuas, direção de Diógenes 
Nóbrega e montagem de Franklin 
Matheus. Com uma letra crítica a 
“falsos messias”, ataques à demo-
cracia e ao terraplanismo em voga 
no país, o clipe materializa o que 
antes era apenas sugestionado no 
lirismo da canção. Até a nota de 200 
reais - aqui cercada de laranjas - 
não foi poupada.

“Criamos um universo onde o 
Brasil é controlado por um ditador 
chamado Grande Messias”, contou 
Rhuas. De acordo com ele, o Nor-
deste é independente nesse mundo 
� ccional e a ideia é explorar o mote 
em outras produções. “Arte e � cção 
são modos de questionar a realida-
de palpável sem obviedade. O clipe 
fala sobre o Brasil que vivemos, mas 
utiliza uma maquiagem especial pa-

ra brincar com isso. Queria dialogar 
com o público jovem e trazer uma 
música que, dançante, não perdesse 
seu apelo político”.

Diretor do videoclipe, o produ-
tor audiovisual Diógenes Nóbrega 
dá mais detalhes do processo. 
“A pandemia nos fez alterar os 
planos e construir muito com 
pouco. O clipe priorizou a busca 
por um discurso coerente, político e 
a� ado. Passamos um longo período 
fazendo curadoria das imagens que 
entraram no corte � nal, trazendo 
cenas de protestos, abuso policial, 
desastres ambientais... tudo isso foi 
conectado pela edição de Franklin 
Matheus, que proporcionou esse 
balanço entre futurístico e antigo, 
atual e visionário”, a� rmou.

A música “Máquina do Tempo” 
foi disponibilizada nas platafor-
mas digitais em Julho. No Spotify, 
são quase 10 mil streams. Com 
beat do músico potiguar Antonio 
Bê, mixagem do pernambucano 
DogMan e suporte da produtora 
Frika Records, o single foi um dos 
projetos de Rhuas em 2020, que 
também lançou o livro “Enquanto 
eu não te encontro” e covers para 
faixas como “Canção de Esperança” 
e “Como Vai Você”.

Pedro Rhuas ataca fascismo no clipe de “Máquina do Tempo”
LANÇAMENTO

Acesse e assista ao
clipe no YouTube



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

SHOW DO MEIO MILHÃO 
Desembarcou, nesta semana, 

na mesa do prefeito Berg Lisboa, de 
Goianinha, uma cobrança judicial 
no valor de R$ 475 mil. A conta foi 
herdada do ex-prefeito Junior Rocha, 
que saiu da prefeitura em 2016 e não 
pagou aos prestadores de serviço de 
transporte. 

CENÁRIO 
Em tempo: Júnior Rocha 

trabalha para voltar ao comando 
da Prefeitura com a esposa, a 
ex-secretária Nira Rocha (PL), que 
disputa a eleição com Berg Lisboa 
(PSD). 

VOU DE APLICATIVO 
Responsável pela lei que 

regulamenta a atividade dos 
motoristas por aplicativos em Natal, 
a vereadora Nina Souza (PDT) tem 
feito sua campanha com algumas 
novidades. Além das ações na rua 
e nas redes sociais, a parlamentar 
também tem ido ao encontro dos 
motoristas que trabalham nas 
plataformas de corrida. 

ESPERTA 
E como a parlamentar chega a 

esses encontros? Por meio de carros 
de aplicativo, é claro. Assim, Nina 
espera contribuir para fomentar 
a economia e ainda aproveita 
para apresentar o seu trabalho, 
explicando todos os detalhes da 
lei da categoria e a sua atividade 
parlamentar. 

O ELEITO 
Em entrevista à imprensa de 

Natal sobre o apoio não o� cial de 
Bolsonaro a candidatos a prefeito 
da capital potiguar, o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, 
acabou con� rmando a informação 
publicada pela coluna de que o 
coronel Hélio Oliveira tem vantagem 
na “disputa dentro da disputa” para 
ver qual concorrente da direita conta 
com a “simpatia” presidente. 

AMIZADE 
Ao falar sobre o assunto, 

Fábio atestou a amizade entre Jair 
Bolsonaro e o candidato-aviador, 
acrescentando que o presidente tem 
estima pelo candidato a prefeito 
de Natal pelo PRTB. Segundo o 
ministro, apesar de não estar 
participando efetivamente da 
campanha, Bolsonaro é amigo de 
Hélio Oliveira.  

OFICIAL 
A coluna havia comentado sobre 

o fato, destacando que na briga 
por quem tem direito a mencionar 
o apoio “informal” de Bolsonaro, 
na campanha a prefeito de Natal, 
Hélio Oliveira tinha vantagem: a 
participação do vice-presidente da 
República Hamilton Mourão em sua 
propaganda de TV e rádio, dando 
o tom o� cial de apoio do Governo 
Federal ao candidato. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Contra desmatamento, 

invasões e paralisação nas 
demarcações, candidaturas 
indígenas crescem 28%, segundo 
o El Pais Brasil. “Resposta à 
ameaças e trabalho de fomento 
político levam indígenas a 
deixarem de ser a raça menos 
representada nas eleições. Criação 
de partido próprio ainda não é 
consenso”, diz a matéria. 

Rio Grande do Norte”, destacou a 
governadora. 

>> O vereador do Rio de Janeiro 
Carlos Bolsonaro, filho “Zero Dois” 
do presidente, está preocupado com 
a possibilidade de não ser eleito nas 
eleições municipais. A informação é 
da revista Veja, que ainda destacou 
que o próprio Bolsonaro discorda 
do herdeiro e está totalmente 
confiante em sua reeleição.  

>> Fátima Bezerra empossou na 
última sexta-feira (23) os membros 
do Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda do Rio Grande do 
Norte (CETER/RN). A retomada das 
atividades do Conselho, que tem 
representação tripartite do Governo, 
“é de fundamental importância para 
a geração de emprego e renda no 

O clima de romance 
entre a ex-prefeita 
de Natal Micarla de 
Souza e o ex-juiz 
do TRE Verlano 
Medeiros no Pico do 
Totoró, em Currais 
Novos
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FRENTE 
O deputado estadual Getúlio 

Rêgo está propondo a criação de 
uma Frente Parlamentar de Apoio 
aos Consórcios Intermunicipais. O 
objetivo é incentivar os gestores a se 
organizar em consórcios públicos, 
como alternativa para atender as 
determinações legais e melhorar 
a qualidade e e� ciência do serviço 
público nas regiões do RN. 

INCREMENTAR 
“Os consócios são parcerias 

para os municípios realizarem 
ações conjuntas, incrementando 
a qualidade dos serviços 
prestados à população”, disse o 
parlamentar. Getúlio defende que 
haja uma discussão ampla entre 
os parlamentares, Poder Público, 
prefeitos, associações, empresários 
e organizações da sociedade civil 
sobre a temática. 

TRANSPARÊNCIA 
Após seguidos aumentos 

de pontuação na avaliação de 
transparência de informações 
relacionadas à Covid-19 divulgada 
pela ONG Open Knowledge Brasil, 
o Rio Grande do Norte assumiu a 
terceira colocação no ranking, entre 
todos os estados da Federação.  

EM ALTA 
No Nordeste, � cou em 2º lugar e 

6 pontos acima do Governo Federal, 
que se posiciona como a 8ª maior 
nota de transparência Covid quando 
classi� cado junto aos Estados e ao 
Distrito Federal. 

ACORDO 
O Governo do Estado 

assinou com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
de Rogério Marinho, e com a 
Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf), um Acordo de 
Cooperação Técnica para execução 
do Projeto Seridó.  

PARA LICITAR 
Pelo documento, o governo cede 

o projeto elaborado pela Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos para que 
a Codevasf faça a licitação para 
contratar a empresa construtora que 
executará as obras. 

TRÁGICO 
Colunista do UOL � aís Oyama, 

ao comentar sobre segunda onda 
de Covid na Europa: “A segunda 
onda pode chegar ao Brasil. Nesse 
caso, encontrará na linha de frente 
um general cujo lema é “um manda 
e outro obedece”, sendo que quem 
obedece é o general e quem manda 
é um presidente ocupado em 
fazer guerra de vacinas contra seu 
adversário político. O maremoto 
do coronavírus não passou e quem 
está no leme do navio é Jair Messias 
Bolsonaro. Salve-se quem puder”.

Vereadora natalense Nina Souza agradecendo ao 
deputado federal General Girão emenda de R$ 10 
milhões para drenagem e pavimentação de ruas no 
San Vale e Parque das Colinas

A Associação Médica do RN 
homenageou na última sexta, 
com a comenda Ernesto Fonseca, 
três instituições do Estado que se 
destacaram no enfrentamento à 
Covid-19. A SMS Natal, comandada 
pelo secretário George Antunes, 
foi a única instituição pública a 
receber a comenda, os outros dois 
homenageados foram o Hospital Rio 
Grande e o DNA Center

TERMO... 
“Marqueteiro, não. Estrategista de comunicação”. De 

acordo com reportagem publicada pelo UOL neste domingo, 
o termo “marqueteiro de campanha” saiu de moda. Mais 
que isso, o apelido não está sendo bem visto entre os mais 
importantes publicitários de campanha pelo país. 

DO PASSADO 
“Agora, nenhum publicitário encarregado de coordenar 

campanha eleitoral quer ser identi� cado com o termo 
que, em outros tempos, de� nia o pro� ssional que gastava 
fortunas para criar o candidato ‘ideal’, e ainda virava, ele 
próprio, uma celebridade”, diz a matéria do UOL. 
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 Carlinhos Maia gravou 

participação na nova temporada 
do programa “Lady Night”.

 Já Tirullipa e Tom Cavalcante 
serão os convidados do “Altas 

Horas” nesta semana.
 Cátia Fonseca, por sua vez, 
também gravará em breve o 

“The Noite”, do Danilo Gentili.
 Humberto Martins, na 
pandemia, escreveu o seu 
primeiro roteiro de série...
 ... Ele ainda não entra nos 

maiores detalhes, mas adianta 
que já está aprovada e deve 

entrar em produção no começo 
do ano que vem.

 Nunca uma edição de “A 
Fazenda” incomodou tanto a 

Globo como agora...
 ... Medidas estão sendo 

pensadas no sentido de tentar 
frear o crescimento do reality 

show da Record...
 ... Não é das mais 

confortáveis a situação do “Que 
História é Essa, Porchat?”. Pode 

sobrar.

Reescrever ou adaptar novelas dá muito mais trabalho que escrever uma inteira

Para autores de novelas, quase 
unanimidade, é muito mais fácil 
desenvolver um novo projeto, do 
que submetê-lo a um processo de 
alterações. Reescrever tudo, pensar 
tudo de novo, não é tarefa das 
mais fáceis. São muitos os fatores 
envolvidos, as situações...

Mas foi exatamente isso que 
aconteceu, tanto na Globo, com 
“Salve-se Quem Puder” e “Amor 
de Mãe”, quanto na Record, com 
“Amor Sem Igual”. Muitas vezes, 
por causa da pandemia e exigência 
de protocolos de saúde, houve a 
necessidade de refazer o texto até 

cinco vezes. E nem tinha como ser 
diferente.

Em março, quando surgiu a 
ordem de parar tudo, os autores 

não tinham a mínima noção do 
que fazer ou para onde correr. Um 
silêncio indescritível.

O retorno às gravações, em 
agosto, só se tornou possível por 
causa das muitas mudanças em 
todos os capítulos somadas às 
medidas contra a Covid-19.

Daniel Ortiz e Manuela Dias 
( foto), da Globo, e Cristianne 
Fridman, da Record, foram 
desa� ados e se saíram muito bem. 
E graças a um trabalho em equipe, 
envolvendo as respectivas áreas 
de teledramaturgia, a vida das 
novelas está voltando ao normal.

CAROL MENDONÇA

EMOÇÃO
0 último programa da Maisa, 
sábado, no SBT, terá Silvia 
Abravanel como convidada especial.
Não por acaso. As duas sempre 
foram muito ligadas e, juntas, 
participaram de vários trabalhos.

NOVA TEMPORADA
Globo e Conspiração Filmes 

preparam para novembro o início de 
gravações de uma nova temporada da 
série “Sob Pressão”, para exibição em 
2021.

Os trabalhos devem se estender 
até fevereiro ou março.

POR CAUSA DISSO
Devido à nova temporada de 

“Sob Pressão”, Júlio Andrade ainda vai 
demorar um pouco para mergulhar 
no projeto sobre a vida do sociólogo 
Betinho (1935-1997). As gravações 
� caram para junho do ano que vem. 
Produção para a Globosat.

SEGUNDO TEMPO
Ainda no decorrer desta semana, 

um novo encontro deverá acontecer 
entre Band e Dentsu, empresa 
credenciada pela Conmebol para 
negociar Copa América e outras 
competições do futebol sul-
americano.

Será necessário ajustar a questão 
de valores – que não são revelados, 
mas são boas as perspectivas.

NÃO ESTÁ FÁCIL
O SBT meio que desmanchou o 

seu departamento de Criação Visual, 
com as saídas de dois importantes 
pro� ssionais.

Fabrício Cottini era gerente, com 
duas passagens pela casa, somando 12 
anos. E Itamar Dorini, coordenador, 
tinha mais de 20 anos de emissora. 
Os dois ganharam 3 prêmios no 
PromaxBDA, considerado o Oscar do 
marketing.

NADA CONSTA
Mesmo em meio às tantas 

mudanças, no SBT nada está sendo 
previsto para o programa do Ratinho.

Vai continuar diário e com a 
mesma duração. É considerado “peça 
essencial da grade e um indispensável 
volume de merchandisings”, segundo 
a sua direção.

HORÓSCOPO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
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BRASILEIRÃO |  Equipes estão empatadas na liderança, com vantagem no saldo de gols para o time de 
Eduardo Coudet. Foi um empate com gosto de vitória aos cariocas, por ter saído apenas nos acréscimos

Internacional e Flamengo pro-
tagonizaram neste domingo 25 
uma bela disputa pela liderança 

do Brasileirão em Porto Alegre. Em 
jogo aberto do início ao fim, repleto 
de chances de gols e grandes lances, 
os cariocas buscaram o empate aos 
50 minutos do segundo tempo, com 
Éverton Ribeiro. Com o 2 a 2, os gaú-
chos seguem na primeira colocação 
pelo saldo de gols (15 a 11).

Ambos somam 35 pontos na clas-

sificação e o resultado deixa o Atléti-
co-MG também vivo na luta pelo sim-
bólico título do primeiro turno. Os três 
podem fechá-lo com 38 pontos, já que 
os mineiros somam um jogo a menos. 
E o São Paulo pode ultrapassar todos, 
pois chegaria aos 39 caso vença suas 
quatro partidas.

Foi um empate com gosto de vitó-
ria aos cariocas, por ter saído apenas 
nos acréscimos. E frustrante para os 
gaúchos. O Inter segurava a vantagem 

de 2 a 1 e marcava bem. Mas em um 
cruzamento de Gerson, o baixinho 
Éverton Ribeiro fez seu segundo gol de 
cabeça seguido no Brasileirão. Já havia 
anotado contra o Corinthians.

O Inter ficou duas vezes na frente do 
placar, primeiro com Abel Hernández, de-
pois com o goleador Thiago Galhardo. Pe-
dro e Éverton Ribeiro ajudaram na reação 
flamenguista. E, uma partida na qual os 
dois times podiam ter saído com a vitória, 
o empate acabou sendo o resultado justo.

Com empate, Fla e Inter somam 35 pontos na classificação. Resultado deixa Atlético-MG também vivo na luta pelo simbólico título do 1º turno

Flamengo arranca empate com o 
Inter e mantém briga pela liderança

O Potiguar de Mossoró entrou 
no G4 do seu grupo da Série D 
do Campeonato Brasileiro. Em 

uma partida movimentada no estádio 
Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL), 
o time de Mossoró aplicou 7 a 3 no Ja-
cyobá e chegou aos 13 pontos, ficando 
na 4ª posição do grupo A4. O duelo foi 
válido pela 9ª rodada da competição.

Aos 11 minutos, o lateral esquer-
do Ciel tratou de abrir o placar da 
partida, 1 a 0. Dez minutos depois An-
derson ampliou para 2 a 0. Aos 39 mi-
nutos, o goleiro Ferreira em cobrança 
de pênalti, bateu forte no meio para 
estufar as redes e terminar a primeira 
etapa com 3 a 0.

Na segunda etapa, aos 11 minutos 
o volante Romeu de cabeça fez 4 a 0. 
No minuto seguinte, Neto em um belo 
chute fora da área, diminuiu para o 
adversário, 4 a 1. Em seguida, após 
passe de Val que encontrou André Be-
leza sozinho para ampliar, 5 a 1. Em 

seguida o Jacyobá ainda conseguiu 
diminuir com Diego e Robson. Mas o 
Potiguar ainda encontrou mais dois 
gols na partida, com Rodrigo e Val 
Paraíba que decretou números finais 
a goleada, 7 a 3.

Na décima rodada, o Jacyobá volta 
a campo no próximo domingo, às 15h, 
diante do Coruripe-AL, no Estádio 
Gerson Amaral. Um pouco mais tarde, 
às 16h, o Potiguar visita o ABC no Fras-
queirão.

Equipe chegou aos 13 pontos e alcançou quarta posição do Grupo A4 da Série D do Brasileirão

Potiguar vence por 7 a 3 e entra
no G4 do seu grupo na Série D

BRASILEIRÃO

DIVULGAÇÃO

O ABC anunciou neste fim de 
semana que cinco jogadores 
testaram positivo para Co-

vid-19. Os testes foram realizados na 
sexta-feira, seguindo o protocolo para 
a partida contra o Coruripe, marcada 
para esta segunda-feira 26, válida pela 
Série D do Campeonato Brasileiro. 
Após o resultado, os atletas infectados 
foram afastados para tratamento.

De acordo com nota divulgada pe-
lo clube, “quatro estão assintomáticos 
e apenas um apresenta sintomas le-
ves”. Outro detalhe é que os jogadores 

que testaram positivo não viajaram 
para o jogo contra o Freipaulistano, 
em Frei Paulo, na última semana.

Os atletas seriam o goleiro Pas-
sarrelli, o lateral-esquerdo Bruno 
Furtado e os atacantes Wallyson, 
Alisson e Felipe Alves.

ABC e Coruripe se enfrentam 
nesta segunda-feira, às 15h, no Fras-
queirão. Além destes cinco jogadores 
com Covid-19, o Alvinegro tem o ata-
cante Berguinho entregue ao depar-
tamento médico e o meia Lelê, em 
transição, é dúvida.

Atletas que testaram positivos foram isolados e ficarão de fora de partida desta segunda-feira

Cinco jogadores do ABC 
testam positivo para Covid

DESFALQUES

RENNE CARVALHO / ABC

RESULTADO RUIM

Em partida válida pela 
9ª rodada da Série D do 
Campeonato Brasileiro, o 
Globo empatou em 1 a 1 
com o Floresta jogando no 
estádio Barretão, em Ceará-
-Mirim. Com o resultado, a 
equipe potiguar chegou aos 
9 pontos na competição e 
caiu para 7º lugar, fora do 
G4 do grupo A3.

O Globo abriu o placar 
com gol contra do zagueiro 
Willian Goiano, aos 35 mi-
nutos. A igualdade no mar-
cador foi atingida somente 
no fim da partida, aos 42 
minutos, com gol do meia 
Renê, que veio do banco de 
reservas.

Enquanto o Globo se 
distancia da possibilidade 
de classificação, o Floresta 
está tranquilo na 2ª posi-
ção, seis pontos acima do 
Afogados da Ingazeira (4º). 
O próximo confronto do 
Floresta é diante do Gua-
rany de Sobral, às 15h30 
deste sábado (31), no Es-
tádio Domingão, em Hori-
zonte. Já o Globo enfrenta 
às 16 horas, no mesmo dia, 
o América-RN na Arena das 
Dunas.

GLOBO EMPATA E 
CAI UMA POSIÇÃO 
NA SÉRIE DO 
BRASILEIRÃO

CRAQUE BRASILEIRO

Ronaldinho Gaúcho re-
ceberia torcedores do Atlé-
tico-MG neste domingo 25, 
no Mineirão, em um evento 
de um dos patrocinadores 
do clube, a Auto Truck. Mas 
acabou diagnosticado com a 
Covid-19 em teste realizado 
pelos organizadores do en-
contro e precisou cancelar a 
sua participação.

“Olá, associados da Au-
to Truck. Estou em BH (Be-
lo Horizonte) desde ontem 
(sábado). Vim para partici-
par do evento da bola. E a 
pedido da Auto Truck fiz 
os exames e testei positi-
vo pro Covid. Estou bem, 
assintomático, mas vamos 
ter que deixar o evento pa-
ra em breve. Em breve es-
taremos juntos aí. Grande 
abraço”, afirmou o ex-joga-
dor, em vídeo postado nas 
redes sociais.

O craque ainda fez com 
as mãos o tradicional símbo-
lo que comemorava os gols. 
Depois de passar um 2020 
complicado, preso no Para-
guai por causa de falsificação 
no passaporte, o astro tem 
buscado retomar a rotina de 
participação em eventos.

COM CORONAVÍRUS, 
RONALDINHO GAÚCHO 
CANCELA PRESENÇA 
EM EVENTO EM BH

MARCELO CORTES / FLAMENGO


