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Desaparecimento de menino de 
8 anos em Natal completa 20 dias

Robinson é condenado
por alto gasto com pessoal

100% da frota de ônibus, 
apenas semana que vem

Era Rogério Ceni no Fla 
começa nesta quarta-feira

EX-GOVERNADOR. 4 | Condenação 
suspendeu direitos políticos de 
Robinson Faria por três anos, além 
de multa. Ainda cabe recurso

TRANSPORTE. 5 | Prefeitura do Natal 
entende que tem cinco dias para 
cumprir decisão judicial – que 
passou a valer nesta terça-feira 10

FUTEBOL. 16 | Estreia do treinador será 
contra o São Paulo - clube pelo qual fez 
história como goleiro e iniciou carreira 
de técnico - pela Copa do Brasil
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NOVA CRUZ

ELEIÇÕES 2020. 2 | Pesquisa encomendada pelo Agora RN traz números atualizados da corrida em Nova Cruz. Em relação à última 
pesquisa, publicada no dia 20 de outubro, atual prefeito Flávio de Berói cresceu 8,4 pontos percentuais e se aproxima da vitória

Exatus: Flávio de Berói chega a 67,4%
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CASO JOSÉ CARLOS. 9 | Desaparecimento 
do menino José Carlos, de 8 anos, 
completou 20 dias nesta terça-feira 
10 sem respostas definitivas sobre 
o paradeiro do garoto. Ele sumiu no 

último dia 21, após sair de casa para 
deixar uma garrafa de suco para um 
irmão, que estava trabalhando em um 
semáforo na Zona Norte de Natal.
No dia 4 de novembro, policiais civis 

do Núcleo de Investigação sobre 
Pessoas Desaparecidas (NIPD), da 
Divisão de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP), e militares do Corpo 
de Bombeiros da Paraíba iniciaram a 

operação de buscas pelo menino com 
a ajuda de quatro cães farejadores.
O percurso realizado por José Carlos 
foi rastreado e imagens de câmeras 
de segurança foram coletadas, de 

acordo com a Polícia Civil. No entanto, 
as buscas foram suspensas porque a 
equipe agora está focando em outras 
linhas de investigação -- atualmente 
sigilosas.

BOLSONARO 
ABANDONA 
LINHA PAZ
E AMOR
POLÊMICA. 3 | Presidente brasileiro disse nesta terça-feira 
10 que o Brasil “tem que deixar de ser um país de maricas” 
e enfrentar a Covid-19, e ainda mandou recado aos Estados 
Unidos: “Depois que acabar a saliva tem que ter pólvora”
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O prefeito de Nova Cruz e can-
didato à reeleição, Flávio 
de Berói (MDB), ampliou a 

vantagem na liderança, chegou a 
67,4% das intenções de voto para a 
prefeitura do município e deve ser 
reconduzido ao cargo no próximo 
domingo 15.

É o que aponta uma nova pes-
quisa do Instituto Exatus encomen-
dada pelo Agora RN para sondar a 
preferência do eleitorado da cidade, 
que � ca na região Agreste do Estado, 
a 115 quilômetros de Natal.

Em relação à última pesquisa, pu-
blicada no dia 20 de outubro, Flávio 
de Berói cresceu 8,4 pontos percen-
tuais – portanto, fora da margem de 
erro. No levantamento anterior, o pre-
feito tinha 59% das intenções de voto.

Os dados são da pesquisa esti-
mulada, quando os nomes dos can-
didatos são apresentados ao eleitor.

De acordo com o Instituto Exa-
tus, a segunda colocada é a candida-
ta Valeria Arruda (PSD), que agora 
aparece com 22,8%. Na última pes-
quisa, ela tinha 16,7%.

Com isso, a vantagem de Flávio 
de Berói na liderança aumentou. 
Enquanto que na pesquisa de 20 de 
outubro ele tinha 42,3 pontos per-
centuais de maioria sobre Valeria 
Arruda, agora ele tem 44,6 pontos de 
vantagem sobre a segunda candida-
ta mais bem posicionada.

Em terceiro lugar, está Professor 
Narciso Genuino (PSOL), que na 
pesquisa mais nova somou 0,4% das 

intenções de voto. Segundo a pes-
quisa Exatus/Agora RN, ele oscilou 
para baixo, já que no 1º levantamen-
to ele estava com 1,8%.

Segundo a pesquisa Exatus/
Agora RN, 5,2% não sabem em quem 
votar ou não quiseram responder. Já 
4,2% a� rmaram que pretendem vo-
tar em branco ou nulo, ou nenhum 
dos candidatos (o que pode resultar 
também em votos brancos e nulos).

Considerando apenas os votos 
válidos, ou seja, desconsiderando 
os indecisos e intenções de voto em 
branco e nulos, Flávio de Berói tem 
74,4%; Valeria Arruda tem 25,2%; 
e Professor Narciso Genuino tem 
0,4%.

ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, quan-

do o eleitor pode citar qualquer no-
me, Flávio de Berói também lidera. 
O atual prefeito aparece com 65% 
das intenções de voto, contra 20,4% 
de Valéria Arruda e 0,2% de Profes-
sor Narciso Genuino. O ex-prefeito 
Germano Targino, que é candidato 
a vice de Valeria, foi citado por 0,6% 
dos entrevistados.

Ainda segundo o levantamento, 
na espontânea 10,6% dos entrevis-
tados responderam que não sabem 
em quem votar ou não quiseram 
responder. Já 3,2% declararam que 
pretendem votar em branco ou 
nulo, ou nenhum dos candidatos 
(o que pode resultar também em 
votos brancos e nulos).

REJEIÇÃO
No aspecto rejeição, as posições 

se invertem. A candidata Valeria 
Arruda, que aparece em 2º lugar nas 
intenções de voto, é a mais rejeitada 
em Nova Cruz. Segundo a pesquisa 
Exatus/Agora RN, 30,6% dos eleito-
res jamais votariam nela para pre-
feita.

O atual prefeito, Flávio de Berói, 
tem 12,2% de rejeição e Professor 
Narciso Genuino soma 5%.

De acordo com o levantamento, 
46,2% dos entrevistados não rejei-
tam nenhum candidato e podem vo-
tar em qualquer um nas eleições. Já 
6% não souberam ou não quiseram 
responder.

AVALIAÇÃO DAS GESTÕES
O Instituto Exatus também per-

guntou aos eleitores de Nova Cruz 
como eles avaliam a gestão do pre-
feito Flávio de Berói. O resultado 
aponta que a administração muni-
cipal é avaliada positivamente pela 
maioria dos entrevistados.

73,4% disseram que aprovam 
a gestão Flávio de Berói, enquanto 
16,6% desaprovam. Outros 10% não 
souberam ou não quiseram respon-
der.

VEREADOR
A pesquisa questionou os entre-

vistados, ainda, sobre a intenção de 
voto para vereador. Em Nova Cruz, 

são 13 vagas em disputa para a Câ-
mara Municipal. E, de acordo com 
o levantamento Exatus/Agora RN, 
56 nomes foram citados na espontâ-
nea, quando os eleitores podem citar 
qualquer nome.

Apenas 11 citados têm mais de 
2% das intenções de voto.

São eles: Fátima de Ronaldo 
(MDB), com 5,4%; Juninho Salú 
(MDB), com 5%; Gelson Vitor 
(MDB), com 4,8%; Ana Karla (MDB), 
com 3%; Manga Rosa (PSD), com 3%; 
“Dra. Aninha”, com 2,8%; Patricia 
Lima (MDB), com 2,6%; Professor 
Lula (MDB), com 2,4%; Cesar de Au-
gustinho (MDB), com 2,2%; � ales 
de Tiva (PSOL), com 2,2%; e � iago 
Araújo (PSD), com 2%.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa do Instituto Exa-

tus encomendada pelo Agora 
RN entrevistou 500 eleitores 
de Nova Cruz nos dias 3 e 4 de 
novembro. A margem de erro é 
de 4,3 pontos percentuais, com 
índice de confiança de 95%. A 
pesquisa está registrada na Jus-
tiça Eleitoral sob o protocolo 
RN-01242/2020.

A pesquisa anterior, também ci-
tada, entrevistou 1.004 eleitores en-
tre os dias 9 e 11 de outubro de 2020. 
A margem de erro era de 3 pontos 
percentuais para mais ou menos, 
com índice de con� ança de 95%. O 
registro na Justiça Eleitoral é o RN-
07646/2020.

Flávio de Berói amplia vantagem na 
reta final e chega a 67,4%, diz Exatus
ELEIÇÕES 2020 | Levantamento contratado pelo Agora RN traz números atualizados da corrida em Nova Cruz. Em relação à última pesquisa, publicada no dia 20 de outubro,
atual prefeito Flávio de Berói cresceu 8,4 pontos percentuais – portanto, fora da margem de erro. No levantamento anterior, candidato à reeleição tinha 59% das intenções de voto

Atual prefeito de Nova Cruz e candidato à reeleição, Flávio de Berói (MDB), tem ampla vantagem
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CENÁRIO PRÓ-ÁLVARO I
A pesquisa Consult divulgada 

nesta terça-feira 10 pela 98 FM, com 
números da corrida eleitoral em Natal, 
trouxe praticamente o mesmo resulta-
do do levantamento feito pelo Instituto 
Exatus a pedido do Agora RN, e que 
tinha sido divulgado um dia antes.

CENÁRIO PRÓ-ÁLVARO II
Na Consult/98 FM, o prefeito e can-

didato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB), 
aparece com 49,9% das intenções de vo-
to. Na Exatus/Agora RN, ele tem 49,8%. 
Nos dois levantamentos, o segundo lugar 
é do candidato Delegado Leocádio (PSL), 
mas longe de representar uma ameaça 
ao atual prefeito.

CENÁRIO PRÓ-ÁLVARO III
A Consult aplicou 1 mil questio-

nários de 6 a 9 de novembro. Margem 
de erro de 3,1 pontos percentuais, com 
95% de confiança. O registro é o RN 
07795/2020. Já a Exatus, publicada um 
dia antes, ouviu 2 mil pessoas nos dias 30 
de outubro e 1º de novembro. Margem 
de erro de 2,2 pontos, com confiança de 
95%. O registro é o RN-01756/2020.

CENÁRIO PRÓ-ÁLVARO IV
Tanto em uma pesquisa como 

na outra, o prefeito de Natal tem 
vantagem folgada sobre Leocádio. Se o 
que está retratado nos levantamentos 
se con� rmar nas urnas, só o imponde-
rável tira a vitória de Álvaro Dias ainda 
no 1º turno, a ser realizado no próximo 
domingo 15.

QUOCIENTE I
O apresentador Leo Souza, can-

didato a vereador de Natal pelo Cida-
dania, usou as redes sociais para fazer 
um apelo. Pediu aos seus apoiadores 
que conquistem mais votos, para que 
não se repita o que aconteceu com 
Amanda Gurgel em 2016.

QUOCIENTE II
Leo teme ser um dos mais votados 

e, mesmo assim, não ser eleito. Isso 
porque há um risco de o seu partido 
não conseguir votos su� cientes para 

atingir o quociente eleitoral, que deve 
girar em torno de 13 mil votos.

QUOCIENTE III
Na última eleição, Amanda Gurgel, 

que tentava a reeleição, recebeu nada 
menos que 8 mil votos - sendo a 2ª mais 
votada naquele pleito. Seu partido, 
entretanto, o PSTU, só fez 10 mil votos 
no total (já contando com os dela), o 
que não foi su� ciente para conquistar 
uma cadeira na Câmara Municipal.

QUOCIENTE IV
No Instagram, Leo Souza explicou 

sua situação aos eleitores: “Escolhi fazer 
uma campanha limpa, sem padrinhos 
políticos nem grandes estruturas par-
tidárias. Conscientemente, me decidi 
por um partido pequeno. Sei que o quo-
ciente eleitoral pode ser um obstáculo, 
mas sei também que a vontade de Deus 

e do povo não tem quem segure.”

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Em função da instabilidade no ser-

viço da Cabo Telecom, o Agora RN não 
pode realizar nesta terça-feira, ao vivo 
para as redes sociais, a 11ª entrevista da 
série com os candidatos à Prefeitura do 
Natal. Com isso, a sabatina com Kelps 
Lima (Solidariedade) acontecerá nesta 
quarta-feira 11, assim como a de Nevi-
nha Valentim (PSOL). Os detalhes estão 
na página do Agora RN no Instagram.

EXEMPLO PARA O MUNDO I
Se tem algo a ser celebrado é o 

exemplo que o Brasil dá ao mundo 
quando o assunto é agilidade no 
processo eleitoral.

EXEMPLO PARA O MUNDO II
Prova disso será dada no do-

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANAALEX
mingo 15. Aqui no RN, a previsão da 
Justiça Eleitoral é que, às 21h, apenas 
três horas depois do � m da votação 
eletrônica, já saibamos quem são os 
novos prefeitos e vereadores dos 167 
municípios do Estado. Até parece a 
apuração da eleição americana - que, 
até agora, uma semana depois do dia 
D, e com votação antecipada, não 
acabou.

IPANGUAÇU I
Após ser alvo de mandado de 

busca de apreensão, o prefeito de 
Ipanguaçu e candidato à reeleição, 
Valderedo Bertoldo (PL), divulgou 
uma nota a� rmando “não haver 
qualquer irregularidade” em sua 
campanha eleitoral e que a juíza res-
ponsável usou como base “um único 
depoimento” de “apoiador explícito” 
de adversários políticos. Ele também 
se colocou à disposição da Justiça 
para esclarecimentos.

IPANGUAÇU II
“O povo de Ipanguaçu sabe que 

nosso trabalho é realizado de forma 
honesta, transparente, com respeito e 
obediência à legislação eleitoral, tanto 
que não foi encontrada nenhuma 
irregularidade”, disse o prefeito.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

Com o mundo vivendo sob a 
sombra de uma segunda onda 
da pandemia de Covid-19, o 

presidente Jair Bolsonaro disse nesta 
terça-feira 10 que o Brasil “tem que 
deixar de ser um país de maricas” e 
enfrentar a doença.

“Tudo agora é pandemia, tem 
que acabar com esse negócio, 
pô. Lamento os mortos, lamento. 
Todos nós vamos morrer um dia, 
aqui todo mundo vai morrer. Não 
adianta fugir disso, fugir da reali-
dade. Tem que deixar de ser um 
país de maricas. Olha que prato 
cheio para a imprensa, para a uru-
buzada que está ali atrás (apon-
tando para o local reservado aos 
jornalistas)”, disse em cerimônia 
no Palácio do Planalto.

No Brasil, segundo o Ministério 
da Saúde, até esta terça-feira, 5,7 mi-
lhões de pessoas foram contamina-
das pelo novo coronavírus, e 162.829 
pessoas morreram em decorrência 
da doença.

Países da Europa, que assisti-
ram a um agravamento da situação 
no início do ano antes mesmo de a 
doença chegar com força no Brasil, 
voltaram a decretar medidas mais 
rigorosas de isolamento diante da 
segunda onda da doença.

“Aqui começam a amedrontar 
povo brasileiro com segunda onda. 
Tem que enfrentar, é a vida”, a� rmou 

o presidente. “Temos que enfrentar, 
(ter) peito aberto, lutar”, acrescen-
tou Bolsonaro.

O presidente voltou a criticar 
decisões de prefeitos e governadores 
de restringir atividades no período 
mais crítico da pandemia no Brasil e 
comparou as medidas a “coisa de di-
tadura”. “Algemar mulher de biquíni 
na praia é covardia, patifaria, coisa 
de ditadura. E me chamam de dita-

dor”, a� rmou.
“Tenho, como chefe de Estado, 

que tomar decisões que não me dei-
xaram tomar. O que faltou para nós 
não foi um líder, mas deixar o líder 
trabalhar”, emendou.

Bolsonaro citou pesquisas, se-
gundo ele ainda não comprovadas, 
que mostrariam que o número de 
mortes por Covid não chegam a 20% 
do total.

Bolsonaro sobre Covid: “Tem que 
deixar de ser um País de maricas”
PANDEMIA | No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, 5,7 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus, e 162.829 pessoas morreram em decorrência 
da doença. Presidente também mandou recado aos Estados Unidos, depois que presidente eleito Joe Biden ameaçou aplicar sanções caso o Brasil não corrija política na área ambiental

Presidente da República abandonou tom conciliatório e partiu para o ataque nesta terça-feira 10 durante cerimônia no Palácio do Planalto

Recado aos EUA: 
‘Depois da saliva,
tem que ter pólvora’

Após meses tentando manter 
a linha moderada, Bolsonaro se re-
encontrou também com sua versão 
mais agressiva e aposentou de vez o 

estilo “paz e amor”.
Sob pressão, o presidente partiu 

para o ataque em várias direções. 
Diante da ameaça do presidente 
eleito dos Estados Unidos, Joe Bi-
den, de aplicar sanções econômicas 
ao Brasil, caso não haja atuação 
mais � rme para combater o desma-
tamento e as queimadas na Amazô-
nia, Bolsonaro reagiu e falou até em 
“pólvora”.

Em cerimônia no Palácio do 
Planalto, o presidente adotou o 
confronto como estratégia para 
responder às críticas que vem so-
frendo desde a eleição de Biden. 
Irritado com a pressão internacio-
nal pela preservação da Amazônia, 
Bolsonaro disse que uma solução 
apenas diplomática pode não ser 
possível.

“Depois que acabar a saliva tem 
que ter pólvora. Não precisa nem 
usar a pólvora, mas tem que saber 
que tem”, a� rmou o presidente.

“Assistimos há pouco um gran-
de candidato a che� a de Estado 
dizendo que, se eu não apagar o 
fogo da Amazônia, ele vai levantar 
barreiras comerciais contra o Bra-
sil”, destacou Bolsonaro, sem citar 
Biden, durante evento para lançar a 
retomada do turismo no País.

“Apenas pela diplomacia não 
dá”, emendou ele, lançando a “pól-
vora” na relação entre os dois países.
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DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

O juiz Airton Pinheiro, da 12ª 
Vara da Fazenda Pública de 
Natal, condenou o ex-go-

vernador Robinson Faria por ter 
extrapolado os gastos com pesso-
al durante a gestão [2015-2018]. A 
condenação suspendeu direitos 
políticos de Robinson Faria por 
três anos, além de multa. Ainda 
cabe recurso da sentença.

A ação foi movida pelo Minis-
tério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN). O órgão alega que 
Robinson permitiu que os gastos 
públicos com o pagamento da fo-
lha de pessoal ficassem acima do 
limite legal da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF). A irregularidade 
persistiu por dois anos e quatro 
meses, desde janeiro de 2015.

O ex-governador alegou, na 
defesa, que a uma nova metodo-
logia do governo estadual para os 

cálculos da LRF excluiu da conta 
do limite legal de gastos com pes-
soal os valores pagos aos inativos.

Desta forma, o governador não 
teria extrapolado o limite em ne-
nhum dos quadrimestres citados 
e, sendo assim, não teria cometi-
do ato de improbidade.

O juiz Airton Pinheiro dis-
cordou da defesa do governador. 
Ele se baseou em decisões seme-
lhantes de outras unidades da 
federação. A condenação deter-
minou a suspensão dos direitos 
políticos pelo período de 3 anos, 
que é o mínimo previsto para es-
ses casos.

O magistrado também aplicou 
multa de R$ 547 mil ao governa-
dor Robinson Faria. O valor cor-
responde a 25 vezes o valor da úl-
tima remuneração percebida por 
ele no cargo público: R$ 21.914,76.

Robinson é condenado
por alto gasto com pessoal
INELEGÍVEL |  Ex-governador alegou, na defesa, que a uma nova metodologia do governo estadual para os cálculos da LRF excluiu da conta do limite 
legal de gastos com pessoal os valores pagos aos inativos, mas juiz não acolheu argumento e o condenou a multa e suspensão de direitos políticos

Ex-governador Robinson Faria terá de pagar multa de R$ 547 mil, mas ainda pode recorrer

O Governo Federal lançou nesta 
terça-feira 10 um pacote de me-
didas para estimular o turismo 

no País. Segundo o Palácio do Planalto, 
o conjunto de ações busca acelerar a 
recuperação do setor e reduzir o im-
pacto socioeconômico da Covid-19 
após a paralisação das atividades. 

Chamado de “Retomada do Turis-
mo”, o conjunto de ações tem iniciati-
vas organizadas em quatro eixos: pre-
servação de empresas e empregos no 
setor de turismo; melhoria da estrutura 
e da qualificação de destinos; implan-
tação dos protocolos de biosseguran-
ça; e promoção e incentivo às viagens.

A expectativa do governo é ter 
resultados efetivos até 31 de julho de 
2021. O valor destinado e o detalha-
mento de cada uma das medidas ainda 
não foi divulgado.

As ações vão desde o reforço na 
concessão de linhas de crédito para ca-
pitalizar empresas do setor e preservar 
empregos até realização de obras de 
melhoria da infraestrutura dos desti-
nos turísticos.

Também estão previstas ações de 
qualificação dos trabalhadores e pres-
tadores de serviços, tanto na oferta de 
cursos para a adoção dos protocolos 
sanitários que garantam segurança 
para turistas e trabalhadores do seg-
mento quanto para melhoria de aten-
dimento.

As iniciativas serão compartilha-

Turistas passeiam em praia do Rio de Janeiro: setor enfrenta crise por causa da pandemia de Covid-19

Governo lança conjunto de medidas 
para retomada do turismo no País

“RETOMADA DO TURISMO”

TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

NOVO MINISTRO

Um minuto e trinta e dois 
segundos. Foi esse o tempo que 
durou o primeiro voto do minis-
tro Kassio Nunes Marques como 
integrante do Supremo Tribunal 
Federal (STF). A estreia dele ocor-
reu no julgamento do habeas cor-
pus de um promotor acusado de 
receber propina de empresas de 
transportes no Rio de Janeiro.

Em seu voto, o magistrado 
acompanhou o relator, Gilmar 
Mendes. Com o voto de Nunes 
Marques, a Segunda Turma do 
Supremo confirmou, por 4 a 1, 
a soltura de um promotor de-
nunciado por corrupção em um 
esquema derivado da Operação 
Lava Jato no Rio de Janeiro.

O julgamento também 
definiu que a acusação de pa-
gamento de propina por em-
presários do setor de ônibus 
no Rio deve tramitar na Justiça 
Estadual, e não na 7ª Vara da 
Justiça Federal, que tem como 
titular o juiz Marcelo Bretas.

EM ESTREIA NO 
SUPREMO, KASSIO 
VOTA CONTRA
LAVA JATO DO RIO

das entre setores público e privado, 
terceiro setor e Sistema S.

Entre as atividades desenvolvidas 
pelos órgãos públicos, entidades do 
terceiro setor e Sistema S estão o in-
centivo à adoção do selo “Turismo Res-
ponsável” e aos demais protocolos de 
biossegurança contra a Covid-19 pelos 
prestadores de serviços turísticos, tu-
ristas e comunidades receptoras, bem 
como a difusão de informações sobre 
linhas de crédito disponíveis, por meio 
do Fundo Geral do Turismo (Fungetur).

Para promover a Retomada do 
Turismo, também foi lançada a cam-

panha “Viaje com Responsabilidade e 
Redescubra o Brasil”, com uma série 
de vídeos voltada à promoção dos 
destinos turísticos brasileiros. Serão 
veiculados conteúdos específicos de 
cada estado do país, além do Distrito 
Federal.

O setor de turismo responde por 
cerca de 8,1% do Produto Interno Bru-
to (PIB) e emprega cerca de 7 milhões 
de pessoas direta e indiretamente no 
Brasil. No primeiro semestre de 2020, 
o saldo entre contratações e demissões 
na economia do setor foi negativo em 
364.044 postos de trabalho formais.
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Apesar de a Justiça ter deter-
minado que 100% da frota de 
ônibus volte a circular em Na-

tal, o sistema municipal de transporte 
público só deve ter todos os ônibus na 
rua na semana que vem.

Isso deve acontecer porque a 
Prefeitura do Natal entende que tem 
cinco dias para cumprir a decisão – 
que passou a valer nesta terça-feira 
10. Com isso, a regularização da frota 
só acontecerá na segunda-feira 16, ex-
ceto se houver alguma ordem judicial 
com novas determinações.

A decisão da Justiça foi proferida 
em 28 de agosto, dentro de uma ação 
protocolada pela Defensoria Pública. 
O órgão cobrava, na época, que as 
empresas de ônibus colocassem mais 
veículos nas ruas já que, naquele mo-
mento, o isolamento social começava 
a ser flexibilizado em função da redu-
ção de novos casos de Covid-19.

Três dias depois, contudo, os efei-
tos da decisão foram interrompidos 
após um acordo entre a prefeitura e a 
Defensoria. Na ocasião, ficou estabe-
lecido que 70% da frota entrariam em 
circulação. Até então, apenas 53% da 
frota estava rodando na cidade.

No mesmo acordo, porém, ficou 
estabelecido que, até o dia 9 de no-
vembro, as partes deveriam realizar 
nova audiência de conciliação para 
reavaliar se o percentual da frota aten-
dia às necessidades da população. Não 
houve acordo e, portanto, desde esta 
terça-feira, a liminar original teve os 
efeitos restabelecidos.

Na avaliação da Defensoria, a prefei-
tura tem apenas dois dias para cumprir 
a decisão – considerando que os três 
primeiros dias já se passaram no fim de 
agosto. Logo, o órgão entende que 100% 
da frota deveria voltar à circulação já na 
sexta-feira 13. A prefeitura, porém, ava-

lia que o prazo passa a contar do zero: 
ou seja, cinco dias depois de ontem.

Além de 100% da frota, a Justiça 
ordenou que a prefeitura coloque em 
circulação 20 linhas de ônibus que 
foram suspensas durante a pandemia: 
01A, 01B, 12-14, 13, 18, 20, 23-69, 30A, 
31A, 34, 41B, 44, 48, 57, 65, 66, 81, 587, 
588 e 592. Esses itinerários foram sus-
pensos, segundo atestou a Justiça, sem 
deliberação do Conselho Municipal de 
Transporte e Trânsito Urbano.

O juiz da 6ª Vara considerou tam-
bém que o município deverá fiscalizar, 
por meio dos órgãos competentes, 
a frota de veículos do transporte co-
letivo urbano, quanto à observância 
das normas sanitárias de combate 
à disseminação da pandemia. Tam-
bém devem ser aplicadas medidas 
administrativas previstas às empresas 
permissionárias do setor em situação 
irregular.

Volta de 100% da frota de ônibus só 
deve acontecer na semana que vem
TRANSPORTE | Prefeitura do Natal entende que tem cinco dias para cumprir decisão judicial – que passou a valer nesta terça-feira 10. Com isso, a regularização da frota só acontecerá na 
segunda-feira 16. Defensoria cobra que empresas de ônibus coloquem mais veículos nas ruas já que isolamento social foi flexibilizado em função da redução de novos casos de Covid-19

Passageiros aguardam ônibus em parada durante greve dos rodoviários no mês passado

O ministro Ricardo Lewandowski 
encaminhou para a Procurado-
ria-Geral da República a notí-

cia-crime apresentada pela deputada 
federal Natália Bonavides (PT-RN) con-
tra o ministro-chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional, Augusto Heleno, 
e o diretor da Agência Brasileira de In-
teligência (Abin), Alexandre Ramagem.

A petista pede que seja aberto um 
inquérito para apurar supostos crimes 
de advocacia administrativa e tráfico 
de influência em reunião de Heleno 
e Ramagem com a defesa do senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos), in-
vestigado por suposto esquema de 
“rachadinha”.

Em despacho, Lewandowski pe-
de para a PGR se manifestar sobre 
a representação. A movimentação 
é praxe e serve para a Procuradoria 
emitir um parecer se a notícia-crime 
leva à abertura de, ao menos, uma 
apuração preliminar ou se é o caso de 
arquivamento.

O encontro fora da agenda foi 
revelado pelo jornalista Guilherme 
Amado, da revista Época. A reunião 
teria acontecido em agosto no Palácio 
do Planalto, e também contou com a 
presença do presidente Jair Bolsonaro 
e as advogadas Luciana Pires e Juliana 
Bierrenbach, que defendem o filho do 
presidente no caso.

A discussão girou em torno de uma 
estratégia da defesa para anular a in-

vestigação sobre “rachadinhas” condu-
zida pelo Ministério Público mediante 
tese jurídica de que informações pre-
sentes no relatório que identificou as 
transações suspeitas de Queiroz e deu 
início às investigações foram colhidas 

de forma ilegal.
No fim de outubro, a defesa de Flá-

vio apresentou notícia-crime à PGR pe-
dindo a abertura de investigação sobre 
suposto acesso ilegal de informações 
por servidores da Receita.

Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno

PGR vai opinar sobre pedido de 
Natália para inquérito contra Heleno

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL
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VACINA | De acordo com o presidente da agência reguladora, Antonio Barra, a decisão foi tomada a partir de 
informações encaminhadas ao órgão pelo Instituto Butantan, laboratório que conduz os estudos no Brasil

A Agência Nacional de VigilânA Agência Nacional de VigilânA -
cia Sanitária (Anvisa) decidiu A cia Sanitária (Anvisa) decidiu A manter a suspensão dos testes A manter a suspensão dos testes A 

de estudo clínico da vacina CoronaVac. 
A suspensão ocorreu por causa de um 
“evento adverso grave” ocorrido.

De acordo com o presidente da 
agência reguladora, Antonio Barra, a 
decisão foi tomada pela área técnica 
da Anvisa a partir de informações en-
caminhadas ao órgão pelo Instituto 
Butantan, laboratório que conduz os 
estudos no Brasil. Ainda não há previ-
são de retomada dos testes.

As informações foram recebidas 
e analisadas pela gerência-geral de 
medicamentos da Anvisa, responsável 
por acompanhar os testes. Em coletiva 
de imprensa realizada nesta terça-feira 
10 sobre o assunto, Barra disse que a 
agência seguiu o que está previsto nos 
protocolos de Boas Práticas Clínicas 
para este tipo de procedimento.

“Quando temos eventos adversos 
não esperados, aqueles que no primei-
ro momento não conseguimos estabe-
lecer uma correlação, a sequência de 
eventos é uma só: a interrupção do es-
tudo”, disse Barra. “O protocolo manda 
que seja feita a interrupção do teste e se 
nós não o fazemos, a responsabilidade 
obviamente é nossa diante da repe-
tição desse mesmo evento”, afirmou 
Barra.A defesa foi acompanhada pela 
diretora da Anvisa, Alessandra Bastos, 
que justificou a decisão da agência 
dizendo que, até a segunda-feira 9 a 
única informação de que a agência 
dispunha era que um evento adverso 
grave não esperado havia ocorrido, o 
que, segundo o protocolo, determinava 
a suspensão.

“Todos nós aqui queremos ter a 
saúde resguardada e quando estamos 
falando de uma vacina para o enfrenta-
mento de uma doença nova não há, de 
fato, a menor possibilidade de dúvida. 
Quando a informação não nos da se-
gurança para seguir, isso [a suspensão] 
é previsto em protocolos internacio-
nais”, afirmou Alessandra.

Durante a coletiva, o gerente-geral 
de Medicamentos da Anvisa, Gustavo 
Mendes, reconheceu que as informa-
ções sobre o evento foram encami-
nhadas pelo Butantan, mas não foram 
recebidas pela agência em razão do 
ataque hacker ocorrido na semana 
passada, que atingiu diversos órgãos, 
entre eles o Ministério da Saúde.

Mendes disse que, após o ocorrido, 
foi acionado um plano de contingên-
cia, e as informações foram recebidas 
no dia 9, no final da tarde. “Não pode-
ríamos cometer o risco de que mais 
voluntários fossem vacinados sob o 
risco de que mais voluntários pudes-
sem ter eventos adversos semelhantes. 
Usamos o princípio da precaução que 
parte do pressuposto de que, na dúvi-
da, não podemos arriscar”, justificou.

Questionado sobre informações 
noticiadas por diferentes veículos de 
comunicação de que o evento adverso 
grave foi um óbito, por suicídio, não 

tendo ligação com a vacina, Barra disse 
que a Anvisa não recebeu a informação 
por canais oficiais.

Segundo ele, as informações vão 
ser analisadas por um comitê inde-
pendente de especialistas que darão 
um parecer sobre a continuidade dos 
testes. Somente a partir daí a Anvisa 
vai decidir sobre a retomada dos pro-
cedimentos.

“Diante do evento adverso grave, 
o comitê independente tem que atuar. 
Então a informação tem que vir daque-
le canal, os demais canais por mais que 
tenham informações relevantes, eles 
não são o comitê independente”, disse.

Anvisa informou que seguiu o que está previsto nos protocolos de Boas Práticas Clínicas

Anvisa mantém suspensão de 
testes da CoronaVac no Brasil

FÁBIO POZZEBOM/ AGÊNCIA BRASIL
DILMA QUER INDENIZAÇÃO 
DE ‘PERSEGUIDA’ PELA 4ª VEZ

BOLSONARO PERDEU A CHANCE 
DE FICAR CALADO. DE NOVO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

BEÓCIOS SÃO ESTÁVEIS
Ministros com gabinete no 

Planalto atribuem a “assessores 
da área de comunicação” ou ao 
filho Carlos, o post de Bolsonaro 
comemorando o suposto 
“fracasso” da vacina chinesa. 
Esperou-se o dia todo, em vão, que 
o presidente os desautorizasse. E 
até demitisse alguns beócios.

DESINFORMAÇÃO
A confusão sobre vacina chinesa 

ocorreu porque São Paulo escondeu 
a morte do voluntário, revelada só 
depois da interrupção dos estudos 
clínicos. Esconderam o óbito até da 
Anvisa, que demorou a reagir.

ODOR ELEITORAL
No Ministério da Saúde, a certeza 

é que o governo de São Paulo temia 
prejuízos à campanha de Bruno 
Covas, caso cumprisse o dever, como 
Oxford, de suspender os testes antes 
mesmo de a Anvisa ser informada.

PRESIDENTE FORA
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, comemorou os R$21,5 
milhões liberados “pelo governo 

federal” para ajudar seu estado, o 
Amapá, a enfrentar o apagão. Não 
mencionou Jair Bolsonaro, claro.

CASO DE DESLEIXO
A imagem das pesquisas 

piorou com a impugnação 
do Datafolha sobre a eleição 
em São Paulo. Impressiona a 
fundamentação do juiz. Inclui até 
a falta de assinatura do estatístico 
responsável pela pesquisa.

ELEIÇÃO PELO CELULAR
Presidente do TSE, o ministro 

Luís Roberto Barroso disse que 
empresas devem apresentar um 
novo modelo de eleição digital, 
usando o celular. Segundo ele, a 
urna eletrônica é confiável, mas 
custa muito caro e “a cada dois 
anos temos que substituir 500 mil 
e isso custa R$700 milhões”.

EX-PARTIDO GRANDE
Arthur do Val, o Mamãe Falei 

do Youtube, começou a campanha 
para prefeito de São Paulo com 
apenas 1% nas pesquisas, e agora 
já tem 5%. Empatou tecnicamente 
com o petista Jilmar Tatto.

O dia 10 de novembro será lembrado como aquele em que o 
presidente Jair Bolsonaro perdeu uma excelente oportunidade de 
ficar calado ou de controlar os dedos nervosos produtores de textos, 
nas redes sociais, que fazem mal principalmente a ele mesmo. Na 
mensagem, “deplorável” até pelos mais próximos e fiéis auxiliares, 
Bolsonaro comemora o que imaginava ter sido o “fracasso” da 
vacina chinesa, uma das esperanças contra a covid-19. O presidente 
pareceu mesquinho e sobretudo cruel. 

ERRO GROTESCO
O pior é que o dia 10 acabou 

sem que Bolsonaro tenha se 
desculpado pelo erro grotesco 
de avaliação dos fatos que 
inspiraram seu comentário. 

EU SOU O MÁXIMO
No post, Bolsonaro 

pretendeu enumerar supostos 

males causados pela vacina 
(“morte, incapacidade” etc) e 
ainda se jactou de seu “acerto”.

VALE-TUDO, NÃO
Se se informasse, o 

presidente criticaria o governo 
paulista por esconder o óbito, 
talvez por razões eleitorais. 
Preferiu a barbárie do vale-

A ex-presidente Dilma Rousseff já obteve indenização de “perseguida 
política” em três comissões estaduais de anistia, mas achou pouco. Agora, 
ela tenta arrancar dinheiro do governo federal, mas, como as chances 

são reduzidas, seus advogados têm solicitado sucessivos adiamentos no 
julgamento do caso pela Comissão Nacional de Anistia. Pediu de novo, alegando 
que a pandemia pode prejudicar sua pretensão. A Comissão se reunirá pela 
última vez no fim do mês, este ano. Além de uma indenização que pretende 
milionária, como pagamento retroativo, Dilma ataca também em outra frente, 
de um antigo emprego. Dilma também pretende reajuste de sua aposentadoria 
como economista do Instituto Federal do Rio Grade do Sul (IFRS). O pedido 
de reajuste no IFRS esconde outra manobra: se for concedido, ela pretende 
receber uma bolada, retroativamente. Ela ficou afastada das funções no IFRS, até 
ser reintegrada. Agora quer que o período de afastamento seja contado como 
“trabalhado”.

LEWANDOWSKI DÁ 48 
HORAS PARA ANVISA 
EXPLICAR CRITÉRIOS DE 
ESTUDOS DA CORONAVAC

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Ricardo Lewandowski 
determinou nesta terça-feira 10 que 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) preste esclareci-
mentos, em até 48 horas, sobre os 
critérios usados nos estudos e testes 
sobre a vacina CoronaVac.

O despacho do ministro foi en-
viado horas após a Anvisa anunciar 
a suspensão dos testes com a vacina 
por conta de um “evento adverso gra-
ve”. A agência disse que a decisão foi 
“técnica”, e que recebeu informações 
“insuficientes” e “incompletas” do 
Instituto Butantan, que coordena os 
testes no Brasil.

Na decisão, Lewandowski afirma 
que levou em conta “o relevante in-
teresse público e coletivo discutido 
nos presentes autos” e o artigo 196 
da Constituição Federal, que trata do 
direito coletivo à saúde.

O ministro é relator de duas 
ações que questionam afirmações 
do presidente Jair Bolsonaro sobre 
a estratégia de vacinação contra o 
novo coronavírus no país. No últi-
mo dia 21, Bolsonaro disse em redes 
sociais que o Brasil não irá comprar 
“a vacina da China”, em referência à 

CoronaVac.
No dia anterior à postagem, o 

Ministério da Saúde havia anun-
ciado a compra de 46 milhões de 
doses do mesmo produto – que 
ainda está em fase de testes e, por 
isso, não foi liberado para aplica-
ção no público geral em nenhum 
lugar do mundo.

LAUDO DO IML APONTA SUICÍDIO 
COMO CAUSA DA MORTE DE
VOLUNTÁRIO

Um laudo médico emitido 
pelo Instituto Médico-Legal (IML) 
apontou que a causa da morte do 
voluntário da CoronaVac - vacina 
produzida pela Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butantan -, que 
fez a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) interromper 
os testes de forma imediata, foi 
suicídio.  Os membros da cúpula 
paulista evitaram falar em morte, 
mas já haviam adiantado que o fa-
lecimento não tinha relação com a 
vacina, que foi aplicada na terceira 
fase de testes da CoronaVac. 

Covas e o secretário estadual 
de Saúde de São Paulo, Jean Gorin-
chteyn, evitaram falar em morte. 
Apenas o secretário-executivo do 
comitê de contenção do coronaví-
rus de São Paulo, João Gabbardo, 
admitiu que o voluntário havia fa-
lecido, mesmo assim, sem especifi-
car a causa, por “sigilo e questão de 
ética”. “Como eu disse, do ponto de 
vista clínico do caso e nós não po-
demos dar detalhes, infelizmente, 
é impossível, é impossível que haja 
relacionamento desse evento com 
a vacina, impossível, eu acho que 
essa definição encerra um pouco 
essa discussão”, disse o diretor do 
Instituto Butantan, Dimas Covas.

Covas e o secretário estadual 
de Saúde de São Paulo, Jean Gorin-
chteyn, evitaram falar em morte. 
Apenas o secretário-executivo do 
comitê de contenção do coronaví-
rus de São Paulo, João Gabbardo, 
admitiu que o voluntário havia 
falecido, mesmo assim, sem espe-
cificar a causa, por “sigilo”.
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O vereador Fúlvio Saulo (Solida-
riedade) avalia que as discus-
sões sobre o Plano Diretor de 

Natal marcarão a pauta da Câmara 
Municipal no início de 2021. Candi-
dato à reeleição, o parlamentar diz 
que a atualização no reordenamento 
urbano é necessária para a retomada 
do desenvolvimento de Natal.

“O Plano Diretor é o maior desa-
fio para o gestor e a Câmara em 2021. 
Natal está desatualizada no principal 
instrumento de desenvolvimento do 
seu crescimento há 13 anos”, avalia 
ele, que é formado em Gestão Pública 
e pós-graduado em Direito Adminis-
trativo e Gestão pública.

Segundo Fúlvio Saulo, a falta de 
políticas públicas para a melhoria 
da infraestrutura afeta o setor turís-
tico, que é o principal segmento da 
economia da capital potiguar. “No 
turismo, não temos um investimento 
que atraia novos negócios para nossa 
cidade. Diante disso, vejo declínio de 
Natal”, pondera.

Além do problema da questão do 
desenvolvimento urbano, o vereador 
também se mostra preocupado com 

as ações do atual prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) para as áreas de atenção bási-
ca — saúde e educação.

“A única coisa que funciona na 
atual gestão é o marketing. Esse tra-
balho consegue passar a imagem 

que Álvaro é um bom prefeito, sem 
apresentar uma realização prática 
em qualquer área da gestão pública 

municipal”, reclama.
E complementa: “Na saúde, 

passa meses e até anos para marcar 
exames. Na educação, as crianças 
passam por sorteio para saber se po-
derão estudar”.

Fulvio Saulo também lamenta 
que a licitação do transporte públi-
co da capital siga sem desfecho. A 
Secretaria Municipal de Administra-
ção (Semad) está com a minuta do 
edital pronta, mas o processo só terá 
prosseguimento com a melhoria das 
condições sanitárias em decorrência 
da pandemia da Covid-19.

A expectativa, de acordo com a 
secretária Adamires França, é que 
o certame seja deflagrado somente 
quando as condições sanitárias se 
estabilizarem. Dessa forma, o pro-
cesso pode ficar somente para 2021, 
quando o eleito entre os 13 candida-
tos à Prefeitura do Natal será o res-
ponsável pelo desenvolvimento das 
novas regras para o sistema público 
de transporte da capital potiguar. “No 
transporte temos uma das passagens 
mais caras do Brasil e uma das frotas 
mais antigas”, reforça Fúlvio.

Fúlvio Saulo defende uma política 
mais inovadora, humana e inclusiva
PERFIL |  Atuando na Câmara Municipal desde 2019, vereador e candidato à reeleição diz acreditar na política como ferramenta de transformação social. Em menos de dois anos de 
mandato, ele já viu duas propostas de sua autoria virarem leis. Além disso, há outras 40 proposições apresentadas no legislativo municipal. Ao Agora RN, ele projeta novo mandato

Vereador avalia que falta de políticas públicas para a melhoria da infraestrutura afeta o setor turístico, que é o principal segmento da economia

Vereador do Solidariedade avalia que política é ferramenta de transformação

Produção na 
Câmara de Natal

Atuação durante 
a pandemia e o 
uso de recursos 
públicos

Perfil

Atuando na Câmara desde 
2019, após assumir o cargo deixado 
pela então vereadora Eudiane Ma-
cêdo (Republicanos), que foi eleita 
deputada estadual, Fúlvio Saulo 
diz acreditar na política como fer-
ramenta de transformação social.  
“Tenho a missão de transformar a 
vida das pessoas que moram em 
Natal, através de uma política mais 
inovadora, humana e inclusiva”, ex-
plica ele.

No legislativo municipal, ele 
defende bandeiras como políticas 
públicas de defesa da mulher, bem 
como ações para a proteção dos di-
reitos dos idosos. Também se pauta 
pela causa de políticas públicas 
para animais. “Também levanto a 
bandeira da inclusão social, turis-
mo, esporte e cidadania”, pontua.

Ele é, hoje, presidente da Co-
missão de Turismo e membro da 
Comissão de Justiça. Além disso, é 
integrante da comissão de Covid-19 
e atua, ainda, na Comissão de De-
fesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Em pouco mais de um ano e 
meio na função de vereador pela 

capital potiguar, Fúlvio Saulo tem 
duas leis já em vigor. A primeira 
proíbe que os homens agressores 
de mulheres julgados e condena-
dos possam assumir cargos públi-
cos no município de Natal.

A lei 7.015/2020 é baseada nos 
princípios previstos na Lei Maria 
da Penha, de 2006. Segundo a nor-
ma, os concursos públicos com va-
gas para cargos de livre nomeação 
e exoneração deverão exigir ates-
tado de antecedentes criminais na 
lista de documentos obrigatórios.

O outro projeto do vereador 
que também está em vigor é o 
da “Sessão Azul” nos cinemas da 
capital. A lei 7.076/2020 define 
que as salas de exibição deverão 
disponibilizar uma sessão espe-
cial mensal, com luz especial, som 
mais baixo, para uma exibição dos 
filmes de uma forma que atenda 
às necessidades de pessoas por-
tadoras de TEA (Transtorno do 
Espectro Autista).

As pessoas com transtorno do 
espectro autista e seus familiares 
terão acesso irrestrito à sala de 
cinema, sendo a eles conferido o 
direito de entrar e sair, durante a 
exibição dos filmes, de acordo com 
a conveniência do autista.

Além destas leis, Fúlvio Saulo 
também apresentou uma série 
de medidas para diversas áreas 

O mandato do vereador Fúlvio 
Saulo criou o portal fiscalizze.com. 
A ferramente permite que a popu-
lação insira denúncias sobre pro-
blemas estruturais ou na prestação 
de serviços públicos. “Recebemos 
as informações da comunidade e 
nosso mandato cobra da secretaria 
municipal responsável”, detalha.

Durante a pandemia, o par-
lamentar já destinou R$ 500 mil 
de emendas para combate à 
Covid-19 em Natal. Ele também 
apresentou projetos para a estabe-
lecer procedimentos de prestação 

Fúlvio Saulo Mafaldo de 
Sousa nasceu no bairro da Ci-

de interesse público e social. “São 
mais de 40 projetos apresentados 
em pouco mais de 1 ano e meio de 
mandato”, discorre.

Ele também apresentou pro-
jeto de lei que obriga os petshops, 
clínicas e hospitais veterinários a 
informar à delegacia quando hou-
ver indícios de maus tratos nos 
animais atendidos.

de informações a familiares de 
pessoas internadas em razão da 
doença. Outra medida defendida 
por ele é que os planos de saúde 
não podem suspender atendi-
mento por atraso de pagamento 
durante a pandemia.

“Em 2021, quero continuar tra-
zendo mais projetos em benefícios 
para população, e principalmente 
fiscalizando e cobrando melhorias 
dos serviços públicos de Natal”, diz.

dade da Esperança, Zona Oeste 
de Natal, em 1971 e é servidor 
público municipal, formado em 
Gestão Pública e pós-graduado 
em Direito Administrativo e 
Gestão Pública. Em 2016, ficou 
na suplência do seu partido 
com 1.711 votos.

Em seguida, ele chegou a 
assumir o mandato como su-
plente em 2017. Atualmente, 
é presidente da Comissão de 
Indústria, Turismo, Comércio e 
Empreendedorismo e membro 
da Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação Final e membro 
da Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defici-
ência e Mobilidade Reduzida.

Retomou definitivamente o 
cargo em 2019 com a eleição de 
Eudiane Macedo para a Assem-
bléia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. Ao longo dos 30 anos 
de vida pública, exerceu o cargo 
de Chefe de Gabinete do Instituto 
de Previdência de Natal; na Secre-
taria de Mobilidade Urbana e no 
gabinete do deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade).

Também foi assessor de 
Relações Públicas do Gabinete 
Civil do Estado; secretário Ad-
junto do Gabinete Civil e secre-
tário adjunto de Planejamento 
do Município de Natal.

A proposta de um novo 
Plano Diretor para a cidade 
de Natal é extemporânea. 
Não se aprova uma alteração 
tão profunda nas regras de 
uma cidade dessa forma”

“
FÚLVIO SAULO (SOLIDARIEDADE)
VEREADOR DE NATAL
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KLEBER FEZ POR NATAL
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Covid-19: Governo Federal reconhece 
estado de calamidade pública no RN
SAÚDE | Reconhecimento de 
situação de emergência ou 
estado de calamidade pública 
pelo governo federal reduz a 
burocracia e facilita o acesso aos 
recursos da União

A Secretaria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (Sedec), 
órgão vinculado ao Ministé-

rio do Desenvolvimento Regional, 
reconheceu o estado de calamidade 
pública no Rio Grande do Norte em 
razão da Covid-19. A portaria foi pu-
blicada na edição desta terça-feira 10 
do Diário Oficial da União.

O reconhecimento de situação 
de emergência ou estado de calami-
dade pública pelo governo federal re-
duz a burocracia e facilita, a estados 
e municípios, o acesso aos recursos 
da União para ações de socorro. 

A Sedec é o órgão responsável 
por coordenar as ações de proteção Rio Grande do Norte tem 82.861 casos confirmados de Covid-19 até esta terça-feira 10

O Rio Grande do Norte regis-
trou três mortes pela Covid-19 
nesta terça-feira 10, segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap). Ao todo, o Estado 
agora tem 2.607 mortes pela do-
ença desde o início da pandemia. 

Ainda de acordo com a Sesap, 
o Rio Grande do Norte tem 82.861 
casos confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus. Foram 281 
casos a mais que o registro da se-
gunda-feira 9.

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a governadora 
Fátima Bezerra finalizou as trata-
tivas em torno do acordo de coo-
peração com a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) para instalação do 
Observatório da Gestão Estadual 
do SUS. A reunião com a presiden-
te da Fiocruz, Nísia Trindade, ser-
viu ainda para tratar da produção 
de vacinas contra o coronavírus, 
que está sendo desenvolvida pela 
instituição brasileira em parceria 
com a Universidade de Oxford 
(Reino Unido). 

A proposta será desenvolvida 
por meio de uma ação de coope-
ração envolvendo a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) e 
o Centro de Estudos Estratégicos 
da Fiocruz – CEE, em parceria 
com as instituições de ensino e 
pesquisa locais, em particular o 
Núcleo de Estudos em Saúde Co-
letiva da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN).

A Secretaria da Saúde Pública 
do Rio Grande do Norte afirmou 
nesta terça-feira 10 que não há ne-
nhum caso de óbito confirmado 
no estado de crianças ou adoles-
centes que tenham sido acome-
tidas pela Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica Pediátrica (SIM-

RN TEM 2.607 MORTES 
CAUSADAS PELA COVID-19; 
CASOS TOTAIS PASSAM 
DOS 82 MIL

ESTADO NÃO TEM MORTES 
DE CRIANÇAS POR 
SÍNDROME PEDIÁTRICA 
ASSOCIADA À COVID-19

e defesa civil em todo o território 
nacional. Sua atuação tem o objeti-
vo de reduzir os riscos de desastres. 
Também compreende ações de 
prevenção, mitigação, preparação, 
resposta e recuperação, e se dá de 
forma multissetorial e nos três níveis 
de governo federal, estadual e muni-
cipal - com ampla participação da 
comunidade.

-P) associada temporalmente à 
Covid-19. 

No dia 21 de outubro, o Mi-
nistério da Saúde havia publicado 
que o RN tinha um caso confir-
mado de uma menina entre 0 e 
4 anos, que havia evoluído para 
morte.

A Sesap, contudo, esclarece 
que entrou em contato com o 
Ministério da Saúde solicitando a 
correção no boletim divulgado e 
que o caso confirmado pelo órgão, 
na verdade, estava em investiga-
ção e, posteriormente, foi descar-
tado. “Dos 23 casos notificados 
para a doença, 11 foram confirma-
dos e 12 descartados (sendo que 
11 crianças receberam alta e uma 
evoluiu para óbito). Já os casos 
confirmados aconteceram nos 
municípios de Mossoró (3), Natal 
(3), São Gonçalo do Amarante 
(2), Apodi (1), Nísia Floresta (1) e 
Touros (1), todos receberam alta 
hospitalar”, destacou a Sesap.

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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Desaparecimento de menino de 
8 anos em Natal completa 20 dias
CASO JOSÉ CARLOS | Criança 
sumiu no último dia 21, após 
sair de casa para deixar uma 
garrafa de suco para um irmão, 
que estava trabalhando em um 
semáforo na Zona Norte de Natal

O desaparecimento do menino 
José Carlos, de 8 anos, com-
pleta 20 dias nesta terça-feira 

10 sem respostas definitivas sobre o 
paradeiro do garoto. Ele sumiu no 
último dia 21, após sair de casa pa-
ra deixar uma garrafa de suco para 
um irmão, que estava trabalhando 
em um semáforo na Zona Norte de 
Natal.

No dia 4 de novembro, policiais 
civis do Núcleo de Investigação so-
bre Pessoas Desaparecidas (NIPD), 
da Divisão de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DHPP), e militares 
do Corpo de Bombeiros da Paraíba 
iniciaram a operação de buscas pelo 
menino com a ajuda de quatro cães 
farejadores.

O percurso realizado por José 
Carlos foi rastreado e imagens de 
câmeras de segurança foram coleta-
das, de acordo com a Polícia Civil. No 
entanto, as buscas foram suspensas 
porque a equipe agora está focando 
em outras linhas de investigação -- 
atualmente sigilosas para não atra-
palhar o andamento do inquérito.

DESAPARECIMENTO E PROTESTOS
Na última sexta-feira 6 acon-

teceu o terceiro protesto feito por 
familiares e vizinhos de José Carlos. 
A manifestação aconteceu na Zona 
Norte de Natal e a família do menino 
levou faixas com a frase “Enquanto 
não há notícias, há esperanças”. 

José Carlos saiu de casa na ma-
nhã do dia 21 de outubro para levar 
um suco para o irmão que estava 
trabalhando no semáforo do cruza-
mento das avenidas João Medeiros 
Filho e Moema Tinoco, lugar movi-
mentado da região. A família mora 
na comunidade Rio Doce, próximo 
ao cruzamento.

As investigações estão 
sendo conduzidas pelo 
Núcleo de Investigação 

Sobre Pessoas 
Desaparecidas (NIPD), 
vinculado à Divisão de 

Homicídios e de Proteção à 
Pessoa (DHPP). Denúncias 

que ajudem a encontrar 
José Carlos podem ser 

feitas pelo número 181, de 
forma anônima.

INVESTIGAÇÕES

Investigações sobre desaparecimento são conduzidas pelo Núcleo de Investigação Sobre Pessoas Desaparecidas (NIPD), vinculado à Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

No sétimo dia após o apagão que 
afetou 90% da população do 
Amapá –782 mil pessoas– o 

racionamento de energia prometido 
pela CEA (Companhia Energética do 
Amapá) não está funcionando em al-
gumas partes do estado, onde muitos 
moradores ainda enfrentam a falta de 
energia e a escassez de água.

O apagão foi provocado por um 
incêndio nos transformadores de uma 
subestação de distribuição de energia, 
na última terça 3, e somente no sába-
do 7 o fornecimento começou a ser 
normalizado. Porém, com apenas 65% 
da carga do estado recuperada, a CEA 
anunciou a implementação do racio-
namento, com rodízios de seis horas 
no abastecimento de cada região.

Nem todas as áreas do estado es-
tão sendo atendidas conforme o cro-
nograma da CEA. Enquanto trechos 
de bairros das zonas norte, oeste e sul 
de Macapá não chegaram a ter forneci-
mento ininterrupto de energia por seis 
horas como prometido, outras regiões 
do estado, como o Distrito da Pedreira, 
que reúne mais de 20 comunidades 
quilombolas na Região Metropolitana 
de Macapá, continuam sem energia.

O descumprimento do rodízio 
provocou pelo menos 18 protestos 
neste fim de semana, segundo a Polí-
cia Militar do estado. Um deles foi no 
Distrito da Pedreira: moradores do 
quilombo Casagrande interditaram 
a rodovia AP-070 por cerca de duas 
horas. A energia da comunidade foi 
restabelecida ainda no sábado, mas o 
fornecimento não durou nem uma ho-
ra, contou o diretor da Associação de 

Moradores do Quilombo do Curiaú, o 
afroempreendedor Willy Miranda, 34.

Segundo ele, o Curiaú é o único dos 
quilombos da região onde a energia foi 
restabelecida e o rodízio está sendo 
cumprido. “No Casagrande, a energia 
ficou só 40 minutos e foi desligada. E 
eles já estão há mais de 24 horas sem 
energia desde então”, relatou.

A situação é a mesma nas cerca 
de 20 comunidades quilombolas que 
ficam no Distrito da Pedreira, onde 
mais de 6.000 pessoas ainda estavam 
sem energia até a conclusão desta re-
portagem e, consequentemente, sem 
acesso a água potável. E em outras 
comunidades quilombolas de regiões 
mais distantes da capital, como Mata-
pi e Maruanum, o cenário é ainda pior, 
conta Willy.

“Todos estão sem energia e, na 

maioria dessas comunidades, a água 
vem de poço, então, sem energia, eles 
precisam tirar a água do poço manual-
mente, com baldes, ou ir até o rio para 
buscar água. Mas o maior problema 
continua sendo a alimentação. Sem 
ter como refrigerar, a saída tem sido 
salgar os alimentos para conservá-los, 
e isso pode ter reflexos negativos na 
saúde, sobretudo dos mais idosos e 
hipertensos”, argumentou.

Alguns distritos e comunidades 
mais distantes, como Bailique, a 12 
horas de barco de Macapá, também 
seguem sem energia, contou a fotógra-
fa Dayane Oliveira, 29. “E lá a situação 
é um pouco mais complicada porque, 
como a água do mar invade o rio Ama-
zonas, sem a energia para funcionar o 
poço, as famílias ficam sem acesso a 
água potável”, lembrou.

O problema não é uma exclusivi-
dade dos distritos do interior ou das 
comunidades quilombolas. A técnica 
em saúde bucal Adriana Xavier, 34, 
relatou que nem todos os bairros de 
Macapá, capital do Amapá, estão sen-
do atendidos pelo rodízio de seis horas 
de energia. “Na minha casa está fun-
cionando, mas minha sobrinha mora 
em um [conjunto] habitacional do 
governo [Macapaba, no bairro Infrae-
ro 2] e lá eles só têm água no início da 
manhã”, relatou Adriana.

No bairro onde mora sua sobri-
nha, na zona norte, o fornecimento de 
energia deveria ocorrer das 0h às 6h e 
das 12h às 18h, segundo cronograma 
da CEA. O mesmo deveria estar acon-
tecendo nos bairros Marabaixo 2 e 3, 
na zona oeste e sul.

O Governo do Estado autorizou 
nesta terça-feira 10 a constru-
ção de dois postos de guarda-

-vidas para o Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Rio Grande do Norte (CBMRN) 
nas praias do Meio, em Natal e Búzios, 
em Nísia Floresta. 

A ordem de serviço foi assinada 
pela governadora Fátima Bezerra em 
ato na sede da corporação, em Natal. O 
investimento é no valor de R$ 340 mil, 
com recursos próprios, para os dois 
postos. O prazo para conclusão das 
obras é de 60 dias.

O projeto arquitetônico é de au-
toria do sargento bombeiro Cardoso, 
que é arquiteto. A construção terá dois 
andares, com o térreo reservado para 
atendimento pré-hospitalar, sala de 
comunicação e área para descanso 
dos profissionais. A parte superior será 
um posto de visualização para a praia. 

 
Os postos vão atuar também de forma 
preventiva, prestando informações à 
população sobre as correntes maríti-
mas e como se portar dentro do mar.

“Desde que assumimos, o coronel 
Monteiro ressaltou a importância do 
investimento em fortalecer cada vez 
mais esse papel tão importante dos 
bombeiros em defesa da população. 
Por isso, nesse contexto de defesa da 
nossa sociedade, assinei a Ordem de 
Serviço que garante a construção de 
dois postos de guarda-vidas. Inves-
timento necessário que é uma das 
prioridades do nosso Governo que irá 
continuar investindo na Segurança 
Pública”, disse a Governadora Fátima 
Bezerra.

De acordo com o comandante-
-geral, coronel Monteiro Júnior, os 
novos postos de guarda-vidas serão 

de grande importância para intensi-
ficar o trabalho de vigilância e pre-
venção nas áreas. 

“Os postos terão como objetivo 
aperfeiçoar os serviços de prevenção 
e proteção aos incidentes com a popu-
lação no meio líquido. Eles serão cons-
truídos e ficarão em locais estratégi-
cos, para potencializar a visualização 
do mar, da faixa de areia e dos usuários 
das praias, proporcionando ao guar-
da-vidas um aumento em sua área de 
vigilância, além facilitar a localização 
por parte dos banhistas”, garantiu.

O Corpo de Bombeiros do Rio 
Grande do Norte dispõe de 639 milita-
res na ativa em Natal, Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Mossoró, Caicó 
e Pau dos Ferros. Em 2019, o Governo 
do RN incorporou 89 novos militares 
ao CBMRN para somar no atendimen-
to à população.

Litoral Sul potiguar vai ganhar  
dois novos postos de guarda-vidas

SEGURANÇA

Amapá registra o sétimo dia sem 
serviço de fornecimento de energia
CRISE | Apagão foi provocado por um incêndio nos transformadores de uma subestação de distribuição de 
energia na última terça 3, mas apenas 65% do fornecimento de eletricidade do estado foi recuperada

Amapá: sete dias sem eletricidade

REQUERENDO LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação 
(LO) referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – Pau dos Ferros, 
localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira 
Diretor de Empreendimentos

E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL -   PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 

EXERCÍCIO DE 2020 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de 
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 
1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em atendimento ao princípio da 
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a qualquer 
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da Guia de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2020, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 04 de dezembro de 
2020 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de 
compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – SRFB com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação 
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, 
ainda, pela sua retirada, diretamente pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no 
SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da 
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema 
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais 
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.  

Brasília, 10 de novembro de 2020. 
 

João Martins da Silva Junior 
Presidente da Confederação  
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Instalação (LI) para a extração das substâncias minerais Granito e Caulim, localizado no sítio Cajuei-
ro, Zona Rural do Município de Equador – RN. Sob o Processo ANM: 848.313/2013.

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

L. S. DE FREITAS ME – CERAMICA URUACU, CNPJ: 08.103.930/0001-82, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, o pedido de Renovação de Licença Simplificada-RLS, com validade: 09/11/2026, para Indústria 
de cerâmica vermelha, instalada em uma área total de 4,287ha, sendo 10.213m2 de área construída, 
localizado na Fazenda Carnaubinha, S/N, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN.

LEODENI SILVA DE FREITAS
PROPRIETARIO

PEDIDO DE  LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA, CPF: 057.798.634-15, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença de Instalação-LI, para Posto de Revenda de Combustível, com capacidade de 60m3, 
localizado no Sítio Umari, RN 064, Centro, Ielmo Marinho/RN.

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

WALDEMBERG MOURA, CNPJ: 12.741.824/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Opera-
ção, com prazo de validade até 21/09/2026, em favor do Empreendimento de (Comércio de Madeira), 
localizada (Avenida 13 de Maio, nº 6, Centro, Serra do Mel-RN).

Waldemberg Moura
Representante Legal
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As exportações do Rio Gran-
de do Norte registraram 
aumento pelo terceiro mês 

consecutivo. Em outubro, a venda de 
produtos ao exterior atingiu volume 
total de US$ 41,5 milhões negocia-
dos, o que representa alta de 58,4% 
em relação ao mês anterior, quando 
as exportações somaram US$ 26,2 
milhões. 

Os dados são do boletim Balança 
Comercial do Rio Grande do Norte 
da Secretaria de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia.

Desde julho, a produção potiguar 
tem mantido um desempenho posi-
tivo nas remessas internacionais. No 
entanto, o total ainda é 14,8% menor 
que o volume exportado no mesmo 
mês do ano passado. Em outubro 

de 2019, foram negociados US$ 47,6 
milhões.

O melão lidera a pauta de ex-
portações. Em outubro, o estado já 
exportou mais de 26,8 mil toneladas 
da fruta – 2,6 mil toneladas a mais 
que outubro de 2019 – o que resultou 
em uma negociação superior a US$ 
16 milhões. Em dez meses, já são US$ 
42 milhões negociados pela exporta-
ção da fruta. Em igual período, o sal 
é o segundo item mais exportado,  
totalizando um volume de US$ 25,7 
milhões. 

Já as importações caíram, segun-
do o informativo, de US$ 20,9 milhões 
para US$ 15 milhões de setembro pa-
ra outubro. Esse volume é também 
16,2% menor que o verificado em 
outubro do ano passado.

AJUDA | Projeto da institução 
financeira é a abrir linhas de 
crédito e fortalecer os negócios 
em setores como o turismo 
religioso, carcinicultura, cerâmica, 
bonelaria, queijeiras, entre outros 
setores produtivos potiguares

A Caixa Econômica Federal vai 
firmar parceria com o Sebrae 
para fortalecer as atividades 

de micro e pequenos empreendedo-
res no Rio Grande do Norte. A insti-
tuição financeira vai abrir linha de 
financiamento para empresas que 
participam de Arranjos Produtivos 
Locais (APLs) em diversas cidades 
potiguares.

A ideia da parceria é fortalecer os 
negócios em setores como o turismo 
religioso, carcinicultura, cerâmica, 
bonelaria, queijeiras, entre outros. O 
anúncio foi feito pelo vice-presidente 

de Varejo da Caixa, Celso Leonardo 
Derziê de Jesus Barbosa, em visita à 
sede do Sebrae.

Celso Leonardo informou que a 
Caixa estabeleceu parceria com o Se-
brae Nacional para fomentar progra-
mas regionais, a partir da definição 
de planos de ação conjuntos entre 
o Sebrae e o agente financeiro para 
apoiar as micro e pequenas empresas 
de cada estado.

No Rio Grande do Norte será fei-
to um plano de ação para fomentar 
alguns APLs e apoiar os pequenos 
negócios com microcrédito, visando 

fortalecer os segmentos econômicos. 
“Apoiar o pequeno e microempresá-
rio é um foco estratégico da Caixa, 
através do crédito assistido com o 
apoio do Sebrae para que esse em-
presário possa gerenciar seu crédito”, 
explica.

O vice-presidente da Caixa foi re-
cebido pelo diretor superintendente 
do Sebrae-RN, José Ferreira de Melo 
Neto, e pelo diretor técnico, João 
Hélio Cavalcanti, que reiteraram a 
importância do banco através do  
Fundo de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas (Fampe), que é um fundo 

garantidor em convênio com o Se-
brae para operação de uma linha de 
crédito específica pela Caixa, que já 
atendeu mais de R$ 3 bilhões em cré-
dito assistido em todo o Brasil. 

“Isso foi uma pílula do quanto a 
gente fará muito mais forte no Brasil 
inteiro”, diz Celso. “O Fampe é um 
facilitador para o acesso a financia-
mentos por pequenos negócios, um 
importante fundo garantidor que so-
luciona um dos grandes gargalos, que 
é a falta ou insuficiência de garantias 
para a obtenção de crédito”, encerra 
ele.

Caixa vai abrir linha de crédito 
para pequenos negócios no RN

Melão lidera pauta de exportações do RN: mais de 26,8 mil toneladas da fruta foram vendidas

Exportações potiguares registram alta de 58,4% em outubro
PRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA MGI Nº. 04/2020
A MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. 
– CNPJ/MF: 19.296.342/0001-29 – torna público que re-
alizará licitação, na modalidade de Concorrência, para a 
alienação de Bens Imóveis. O objeto desta Concorrência 
está descrito detalhadamente no Edital de Concorrência 
Pública MGI nº. 04/2020, disponível para os interessa-
dos na sede da MGI, conforme endereço citado abaixo, 
onde poderá ser adquirido ao preço de custo de R$ 20,00 
(vinte reais) ou obtido, gratuitamente, no seguinte en-
dereço eletrônico: www.mgipart.com.br. Serão licitados 
imóveis situados nos seguintes municípios: ARAGUARI/
MG; BELO HORIZONTE/MG; BOA ESPERANÇA/
MG; CAMPO GRANDE/MS; CARANGOLA/MG; 
CATAGUASES/MG;CONTAGEM/MG; FRANCISCO 
SÁ/MG; GOVERNADOR VALADARES/MG; IBIRITE/
MG; JUATUBA/MG; NATAL/RN; OLIVEIRA/MG; 
OURO FINO/MG; RIO DE JANEIRO/RJ; SABARÁ/MG; 
SANTA LUZIA/MG; SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG; 
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG; SETE LAGOAS 
/MG; TRES CORAÇÕES/MG. As propostas poderão ser 
enviadas a partir das 09:00 h (nove horas) do dia 04 de no-
vembro de 2020, até às 17:00 h (dezessete horas) do dia 
14 de dezembro de 2020 para o seguinte endereço: MGI 
– Minas Gerais Participações S. A. – Rodovia Papa João 
Paulo II, 4001 – Prédio Gerais – 4º andar – bairro Serra 
Verde – Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 
Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630-901. A Sessão de Ab-
ertura ocorrerá no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 
2020, às 10:00 h (dez horas), no endereço supracitado. 
Informações: na sede da MGI, através dos telefones (31) 
3915-4859, 3915-4862 ou Whatsapp (031) 99990-1127, no 
horário das 09:00 (nove horas) às 18:00 h (dezoito horas).

 Rio Grande do Norte vai receber plano 
de ação para fomentar alguns APLs e 
apoiar diversos negócios, como o de 

queijarias artesanais



O”lockdown”, a medida restritiva 
adotada por vários governos ao 
redor do mundo para limitar a 

disseminação do novo coronavírus, foi 
eleita nesta terça-feira 9 a palavra do 
ano de 2020 pelo grupo que publica o 
dicionário de inglês Collins. 

“Lockdown” (confinamento, em 
português) aparece em uma lista de 
dez palavras - várias delas relaciona-
das à pandemia - estabelecida pelos 
lexicógrafos de Collins, que estudam 
a evolução da língua inglesa. O Collins 
registrou mais de 250 mil usos do ter-
mo em 2020, contra apenas 4 mil no 
ano passado.

“A língua reflete o mundo ao nosso 
redor e 2020 foi dominado pela pan-
demia global”, disse Helen Newstead, 
consultora do Collins. “Escolhemos 
‘confinamento’ como a palavra do ano 
porque resume uma experiência com-

partilhada por bilhões de pessoas que 
tiveram que restringir seu cotidiano 
para deter o vírus”, acrescentou.

No Reino Unido, um dos países 
mais afetados pela pandemia na Eu-
ropa, com mais de 49 mil mortes, os 
habitantes da Inglaterra estão nova-
mente confinados desde 5 de novem-
bro, por um mês, após terem vivido 
um primeiro confinamento decretado 
no final de março. A lista inclui outros 
termos associados à pandemia, como 
o previsível “coronavirus”, assim como 
“social distancing” (distanciamento 
social), “self-isolate” (auto-isolar), “key 
worker” (trabalhador essencial) e “fur-
lough” (licença de trabalho, forçada ou 
permitida). Também se destaca a sigla 
“BLM”, que se refere a outro aconte-
cimento do ano, as manifestações do 
movimento americano “Black Lives 
Matter” (Vidas Negras Importam).

Um imóvel no Cambuci, em São 
Paulo, comprado por Roberto 
Carlos em 2005 e cedido a Ed 

Carlos, um fã que havia criado ali, anos 
antes, um restaurante dedicado ao 
cantor e à Jovem Guarda, e decorado 
com fotos de sua carreira, o Ed Carnes, 
está dando dor de cabeça ao “rei”. A 
Prefeitura de São Paulo pediu a penho-
ra dos bens de Roberto Carlos por cau-
sa de uma dívida de IPTU. Por meio de 
sua assessoria, Roberto Carlos diz que 
a dívida é do “inquilino” - que, no entan-
to, é dispensado de pagar aluguel.

Em nota, a Prefeitura informa que 
se trata de execução fiscal, ajuizada em 
2019, contra Roberto Carlos Braga, por 
falta de pagamento do IPTU de 2018 de 
imóvel de sua propriedade. Em mar-
ço deste ano, o processo foi suspenso 
quando o músico informou que havia 
parcelado o débito. Mas esse acordo 
de parcelamento foi rompido por falta 
de pagamento. “Consequentemente, 
a Municipalidade pediu a retomada 
do processo, com penhora dos bens 
necessários ao pagamento. Este pedi-
do ainda não foi apreciado pelo Poder 
Judiciário. O débito, entretanto, pode 
ser regularizado a qualquer tempo, por 
pagamento integral ou novo parcela-
mento, já havendo notícia de que há 
uma proposta de pré-acordo de parce-
lamento, feita pelo interessado, ainda 
não concretizada”, diz a nota enviada 
pela Prefeitura nesta terça-feira, 10.

Por meio de sua assessoria de 
imprensa, Roberto Carlos informou, 
também na manhã desta terça, que 
Vânia, mulher de Ed Carlos, parcelou 
novamente a dívida e pagou a primei-
ra parcela na segunda-feira 9. Até o 
momento, a Prefeitura não confirmou 
à reportagem o pagamento desta pres-
tação.

“A assessoria do artista Roberto 
Carlos vem esclarecer que o imóvel 
localizado em São Paulo, capital, que 
foi noticiado ontem nos veículos de co-
municação, com penhora, por falta de 
pagamento de IPTU, de fato pertence 
ao artista, e que foi gentilmente cedido 

ao amigo Ed Carlos, sem nenhuma co-
brança de aluguel. Ficando combinado 
entre as partes que as despesas de IP-
TU, luz, água e gás são de responsabili-
dade do morador, assim como sempre 
honrou os pagamentos de todas as 
taxas, durante todo o tempo que ocupa 
o imóvel. O valor devido do IPTU em 
questão foi devidamente parcelado 
e teve a sua primeira parcela quitada 
ontem pela sra. Vânia, esposa do Ed 
Carlos”, diz a nota.

Em entrevista ao UOL em 2015, Ed 
Carlos, no entanto, disse que Roberto 
Carlos nunca o havia deixado pagar 
nada relativo ao imóvel.
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DIVULGAÇÃO

Prefeitura de São Paulo pediu a penhora dos bens do cantor por causa de dívida de IPTU

SP pede penhora de bens de 
Roberto Carlos por IPTU não pago

MEDIDA

GETTY IMAGES

Dicionário britânico escolhe 
“lockdown” como a palavra do ano
PALAVRA | “Lockdown” (confinamento, em português) aparece em uma lista de dez palavras estabelecida pelos lexicógrafos do dicionário Collins, que estudam a evolução da língua 
inglesa. O Collins registrou mais de 250 mil usos do termo em 2020, contra apenas 4 mil no ano passado; lista também incluiu o movimento americano “Black Lives Matter” 

Dicionário Collins registrou mais de 250 mil usos do termo “lockdown” em 2020, contra apenas 4 mil registros no ano passado
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MULHERES
NA MÚSICA 

INCENTIVO | Guria Produtora lança a Pólen Aceleradora, um projeto que
promete  facilitar a produção musical das mulheres artistas potiguares 

Entre uma vistosa � or e 
novas sementes existe uma 
partícula quase imperceptível 

que impulsiona o renascer de 
outras � ores: pólen. E é assim 
que funciona a Pólen, a nova 
aceleradora de projetos musicais da 
Guria Produtora – um selo potiguar 
dirigido por Camila Pedrassoli e 
Juliana Furtado que objetiva levar 
a música produzida por mulheres a 
novos horizontes. 

Estudos apontam que apenas 
2% das produções musicais no 
mundo são assinadas por mulheres. 
No palco, esse número chega a 14%. 
“Estes números foram os maiores 
motivadores para que criássemos 
a Pólen, queremos possibilitar 
condições favoráveis para que as 
mulheres possam chegar com a 
própria arte, assinar e receber por 
ela”, ressaltou Camila Pedrassoli.

Com uma equipe 90% composta 
por mulheres, a Pólen Aceleradora 
convidou cinco atrações potiguares 
para a produção de cinco EPs com 
três faixas inéditas (ou regravação 

inédita), e ainda um vídeo 
performance. Além da produção 
das músicas, a Pólen Aceleradora 
também contempla a inserção 
dos EPS nas plataformas digitais 
e mentorias que contribuem com 
o desenvolvimentos artístico de 
todas.

A cantora potiguar Khrystal 
reconhece a importância do projeto. 
“A Pólen Aceleradora é, para mim, 
um portal novo de possibilidades. 
É o entendimento do potencial 
feminino como fonte criativa de 
novas narrativas musicais em Natal. 
O trabalho a que fui convidada a 
participar - ao lado da amiga de 
tantos anos Tiquinha Rodrigues - 
que é a produção do primeiro EP do 
grupo ‘Coco de Rosa’ veio refrescar 
e nutrir a minha caminhada. As 
meninas da ‘Coco de Rosa’ estão 
de parabéns pelo pro� ssionalismo 
e competência. Um salve especial 
a Camila Pedrassoli, mana das 
batalhas, levinha feito pluma, 
parabéns pela sacada, querida! Sou 
grata pela oportunidade dessas 

realizações e pelo afeto”, disse.
A artista Tiquinha Rodrigues 

também ressaltou a experiência 
como produtora musical.

“Acredito que 2020 tem sido um 
ano intenso, difícil, mas também 
cheio de presentes e desa� os, 
um deles foi o convite feito por 
minha amiga e produtora Camila 
Pedrassoli para que eu assinasse a 
produção do primeiro EP do grupo 
‘Coco de Rosa’ junto com a minha 
amiga Khrystal Saraiva. Uau! Fiquei 
feliz demais com o convite, mas 
ao mesmo tempo era desa� ador 
para Khrystal e eu, pois nós nunca 
havíamos produzido outro trabalho 
que não fosse o nosso. Desa� o 
aceito e lá fomos ao encontro delas, 
mulheres de força, � bra e muita 
arte. Foi uma experiência linda, 
incrível e um grande aprendizado. 
Sou muito grata a todas as meninas 
da ‘Coco de Rosa’ pela con� ança 
e por nos permitir adentrar nesse 
espaço tão sagrado. Mulheres 
maravilhosas que eu amo e admiro! 
Axé!”, a� rmou.

PRIMEIROS PROJETOS SELECIONADOS:

- Juliana Linhares (produção musical: Josyara. Foto/Vídeo: 
Larinha Dantas e Mylena Sousa); - Coco de Rosa (produção 

musical: Tiquinha Rodrigues e Khrystal. Vídeo:  Wisla Ferreira e 
Caboré Audiovisual); 

- Luísa e os Alquimistas (produção musical e vídeo: Luísa 
Nascim e equipe); 

- Projeto Retrovisor (produção musical: Valéria Oliveira, Luiz 
Gadelha, Ângela Castro, Simona Talma e Khrystal. Vídeo: 

Mylena Sousa e Rita Machado);
- Projeto Flor de Cactos, um projeto musical do GACC RN 

(participação especial: Plutão Já Foi Planeta, Camomila Chá, 
Filipe Toca, Aiyra, Toni Gregório, Rafaela Brito, Vitória de Santi, 

Camila Masiso e Khrystal. Vídeo: Gabriela Barbalho, Paula 
Vanina e Caboré Audiovisual.



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

PREVENIR É PRECISO 
Ações do Governo do Estado 

para evitar uma possível segunda 
onda da Covid-19 no Rio Grande 
do Norte estão sendo cobradas 
pelo deputado estadual Hermano 
Morais (PSB). Para isso, o 
parlamentar requereu a instalação, 
no Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante, de estandes sanitários 
para contribuir com a contenção 
à possível disseminação do 
coronavírus.

  
CUIDADOS 

No pedido, o deputado 
solicita que os estandes tenham 
equipes de saúde munidas 
de folhetos informativos, 
equipamentos de aferição 
de temperatura e kits de 
testagem rápida de passageiros 
provenientes do exterior. A 
sugestão apresentada por 
Hermano é do Comitê Cientí� co 
do Consórcio Nordeste.

  
NECESSÁRIOS 

A coluna havia revelado 
que o coordenador do comitê 
cientí� co, o neurocientista 
Miguel Nicolelis, tem alertado 
para o perigo que os aeroportos 
internacionais representam 
quando se pensa numa segunda 
onda de Covid-19. 

HÁ TEMPO 
A� nal de contas, passageiros 

vindos da Europa, onde está 
acontecendo aumento alarmante 
de casos, e dos Estados Unidos, 
que também apresenta alta de 
infecções, estão entrando aos 
montes no Brasil neste momento 
sem qualquer tipo de barreira 
sanitária.  

É bom lembrar que a primeira 
onda chegou exatamente assim 
aqui no País, pelos aeroportos. 

MAS É PRECISO AGIR 
“A segunda onda de Covid-19, 

que já preocupa Europa e Estados 
Unidos, pode atingir o Nordeste 
nos próximos meses. O Comitê 
Cientí� co reforça que o risco 
é causado pelo relaxamento 
nos cuidados, aglomerações 
demasiadas e vinda de turistas 
europeus para o verão nas nossas 
praias”, a� rmou Hermano. 

JÁ FOMOS ALERTADOS
O parlamentar também 

pontuou que Miguel Nicolelis já 
falou sobre o “risco real de que nos 
próximos meses tenhamos um 
� uxo de portadores do Sars-CoV-2, 
até de cepas diferentes das que 
aqui prevalecem”.  

TRÂMITE 
O requerimento de Hermano 

será analisado pelos deputados 
e, em caso de aprovação, será 
encaminhado em nome da Casa 
ao Executivo. 

  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Deu na colunista Bela 

Megale, do jornal O Globo: “Até 
mesmo integrantes do governo 
de Jair Bolsonaro avaliam que 
o presidente está ‘perdendo a 
mão’ em temas relacionados 
à vacina contra a Covid-19. 
Dois membros do Palácio do 
Planalto classificaram como 
um erro do presidente celebrar 
a suspensão de testes com a 
CoronaVac”. 

>>Desinformação: Duas 

da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) estão entre 
os mais influentes do mundo de 
acordo com um estudo da Plos 
Biology. Publicado anualmente, 
o banco de dados atualizado 
de cientistas traz dois rankings: 
um apresentando o impacto do 
pesquisador ao longo da carreira 
e outro para um único ano 
(2019). Dez docentes da UFPE 
estão nas duas listas, divulgadas 
recentemente.

mil contas brasileiras no Twitter 
tentam empurrar alegação falsa 
de que houve fraude nas eleições 
nos EUA, segundo o jornal O 
Globo. “Na semana passada, 
esse número girava em torno de 
400”, diz reportagem. As contas 
com padrão de comportamento 
anômalo tentam espalhar hashtag 
#BidenWasNot Elected. 

>>Vinte professores 
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POLITIZANDO 
O clima foi de comemoração nas 

redes sociais de Jair Bolsonaro e de 
seus aliados, incluindo o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, e 
o deputado federal General Girão, 
com a notícia da suspensão de testes 
com a vacina Coronavac. Numa clara 
politização do tema, tendo em vista a 
defesa que o governo João Doria em 
SP, adversário do presidente, faz desse 
imunizante. 

 
NA CARA DURA 

Logo que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou 
nota o� cial, na noite desta segunda-
feira, comunicando a interrupção da 
fase 3 dos estudos da vacina produzida 
pelo laboratório chinês Sinovac em 
parceria com o Instituto Butantan, eles 
passaram a reproduzir a informação 
em clima de festa.

NÃO É BEM ASSIM 
De acordo com a Anvisa, a decisão 

foi motivada após a ocorrência de um 
“evento adverso grave” em um dos 
voluntários do Brasil. No entanto, a 
fato “teve fator externo”, de acordo 
com o secretário de Saúde de São 
Paulo, Jean Gorinchteyn.  

 ATITUDE 
O que é preocupante – mas não 

surpreendente – é a satisfação de 
um presidente, de ministros e de 
lideranças políticas em falar sobre a 
suspensão de testes de uma vacina que 
pode salvar milhares de pessoas. Só 
para se gabarem aos seus seguidores 
que estavam “certos” na briga com o 
gestor de São Paulo. E até agora nada 
prova que estão. 

INTERFERÊNCIA 
E o tema “suspensão da 

Coronavac pela Anvisa” chegou ao 
Ministério Público. O órgão quer 
que o TCU investigue se agência está 
sofrendo interferência ideológica. A 
informação foi publicada ontem pela 
colunista Mônica Bergamo. Segundo 
ela, o subprocurador-geral diz que 
a guerra política deixa esquecida a 
população brasileira. 

 REAÇÃO 
“Choque, fúria e preocupação. 

Foi assim que diferentes 
departamentos da OMS que lidam 
com a pandemia da covid-19 
receberam as notícias sobre a 
polêmica aberta pelo governo do 
Brasil sobre a vacina da Sinovac e a 
reação do presidente Jair Bolsonaro”. 
De Jamil Chade, colunista do UOL. 

COMEMORANDO 
Falando em vacina, o deputado e 

médico Vivaldo Costa externou a sua 
felicidade com a divulgação feita pela 
farmacêutica P� zer e pelo laboratório 
alemão BioNTech de que a e� cácia da 
vacina contra a Covid foi superior a 
90%.  Isso signi� ca que estamos mais 
próximos de superar esse momento 
tão difícil”, destacou Vivaldo.

Na reta final da campanha, a deputada Cristiane Dantas (Solidariedade) 
tirou um tempo ontem para gravar mensagens de apoio a candidatos aliados

Estilista potiguar Nathália Faria preparando a coleção de
sua Nathi Faria Brand para o evento Salão Casamoda, que
acontece até 13 de novembro no Hotel Unique, em São Paulo

Em campanha, o vereador de Natal
Sueldo Medeiros (Pros) conta com um trio
especial de cabos eleitorais: a esposa Karla
e as filhas Bia e Myrthes



Globo e Record já têm defi nidos seus especiais de fi m de ano
Mesmo diante das restrições 

que ainda são impostas, Globo 
e Record já têm programações 
especiais de� nidas para o � nal de 
ano.

As duas, e por enquanto só as 
duas, dentro das possibilidades 
entendem como necessário levar 

algo diferente e melhor embalado 
para fechar uma temporada das 
mais complicadas.

A Globo começa com Roberto 
Carlos no dia 22 de dezembro e, 
na mesma noite, em sequência, 
uma edição do “220 Volts”, 
programa do Paulo Gustavo no 

Multishow. No Dia de Natal, a 
exibição de um episódio inédito 
de “Amor e Sorte”, com Fernanda 
Montenegro e Fernanda Torres, 
Gilda e Lúcia, mãe e � lha, voltando 
do período de con� namento na 
serra para a cidade. E, no dia 29, a 
Retrospectiva de 2020.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Fada sensata e cheia de intuição que fala? Pois é, meu 
cristalzinho! Nesta quarta, o Sol, que reina em Escorpião 
desde o dia 22 de outubro, troca likes com Netuno. Esse 
aspecto deve dar uma turbinada em sua sensibilidade e 
também aumentar a sua intuição. 

Hoje a Lua inicia um rol^ê no seu signo e se junta 
ao planeta Vênus. Esse aspecto astrológico facilita 
os relacionamentos íntimos, sociais e também os 
profi ssionais.Hoje os diálogos irão fl uir com facilidade e 
parcerias e os acordos estão favorecidos.

Hoje a Lua se despede de Virgem e começa um rolê 
em Libra, mantendo o clima agradável que já estava 
presente no seu signo desde o dia de ontem. Você deve 
se sentir com mais esperança e terá energia para pensar 
nos seus projetos futuros com otimismo.

Aproveite as últimas horas da Lua em Virgem para dar 
conta das atividades do dia a dia que precisa desenvolver. 
Graças a essa confi guração, as ocupações corriqueiras 
devem transcorrer com facilidade e até mesmo contar 
colaboração de parceiros e colegas.

Gêmeos, meu cristalzinho, hoje a Lua dá tchauzinho para 
Virgem e começa um rolê em Libra. Esse fato muda a 
sua energia, te deixando mais sociável e amável no trato 
com os outros. Vai dar bom em encontros sociais ou 
profi ssionais e as parcerias de qualquer tipo.

Sagita, hoje a Lua dá tchauzinho para Virgem e começa 
um rolê em Libra, signo regido pela fada sensata Vênus, 
planeta do amor e do prazer. Essa energia deve provocar 
uma refl exão sobre seus relacionamentos pessoais, no 
ambiente de trabalho ou no ambiente doméstico. 

Câncer, aproveite as últimas horas da Lua em Virgem 
para dar uma geral nas suas coisas, arrumar seu armário, 
aquele cantinho esquecido da casa ou do trabalho e 
organizar papeis e documentos. Comece logo cedo e 
faça essa tarefa com boa vontade.

Hoje o nosso satélite está transitando no signo de Libra, 
signo de sociabilidade e amabilidade por excelência e 
regido pelo benéfi co Vênus. A energia gerada hoje será 
mais leve permitindo que sejam resolvidos confl itos e 
desavenças seja em ambiente profi ssional.

Hoje a Lua sai do signo de Virgem para ingressar em 
Libra, também chamado de balança. Essa energia deve 
provocar uma vibe refl exiva, te levando a avaliar seus 
relacionamentos pessoais e profi ssionais. Hoje também 
rola uma oposição entre Mercúrio e Urano.

Aquário, hoje a Lua começa um rolê pelo signo de Libra, 
regido pela fada sensata Vênus. Até aí, tudo bem, porque 
teoricamente essa confi guração astral emana uma 
energia delicinha para os relacionamentos pessoais, seja 
no amor ou na vida profi ssional.

Virgem, hoje a Lua deixa seu signo, mas não fi que triste, 
não, meus consagrados. Com a fada sensata de rolê em 
Libra, tudo se torna mais agradável! A energia gerada 
é mais leve e permite que sejam resolvidos confl itos e 
desavenças.

Peixes, mais um dia dando tudo errado, como o 
esperado. Hahah Brincadeira! Não desanime, não, meus 
consagrados. Hoje algumas de suas iniciativas podem 
não lhe oferecer o resultado desejado, porém você não 
deve desistir de seus objetivos!

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A repórter Fernanda Arantes, 

ex-EPTV-SP, foi contratada para 
o “Arena SBT” e já estreou.
A atriz mirim Dudda Artese, 

conhecido por sua participação em 
vários musicais, será Haviva em 

“Gênesis”, novela da Record.
A palavra, no futebol, ao que 

parece, só vale até a página três. Ou 
nem isso...Há um mês, Rogério 
Ceni disse no “Bem, Amigos!”, 
do SporTV, que cumpriria até o 

fi m, fevereiro, o seu contrato com 
o Fortaleza...... treinador pelo 
Flamengo no “Jogo Sagrado”, 

20h40, do Fox Sports.O canal 
National Geographic estreia no 
sábado, às 23h, “Elizabeth II: 
Os Segredos da Monarquia”...
A partir de entrevistas com 
pessoas próximas à rainha, 

mostra momentos importantes...
Especialmente quando o lado 

oculto da Casa de Windsor colide 
com a vida pública da monarquia.
No SBT, informa-se que os 

cortes de funcionários estão muito 
próximos do fi m.

SUMIRAM COM ELE
Quem, primeiro descobrir, o que 

foi feito de “O Grande Debate” da 
CNN Brasil, por favor, avisa. Depois da 
forte discussão, Caio Coppolla versus 
Bruno Salles, não voltaram mais com 
o quadro. Na semana passada já não 
teve.

NUMA DESSAS
Com as “próximas reformulações“, 

em fase de planejamento, é enorme 
a chance de “O Grande Debate” não 
voltar no formato que era. Pode virar 
outra coisa.

 AGORA VAI
O humorista Tirullipa precisou 

adiar as � lmagens da comédia 
“Detetive Madeinusa”, por ter testado 
positivo para a Covid-19. Recuperado, 
diz que agora vai e marcou para 
começar na próxima segunda-feira, em 
São Paulo. 

UMA BAIXA
Por causa do adiamento nas 

� lmagens, “Detetive Madeinusa” 
sofreu uma baixa bem importante. 
Klebber Toledo, um dos protagonistas, 
porque já havia se comprometido com 
um outro trabalho, teve que deixar 
o elenco. Foi substituído por Bruno 
Montaleone.

 TEATRO
“Clarice e Os Corações Selvagens”, 

texto de Júlio Kadetti, é o espetáculo 
que marcará a volta de Kate Hansen 
aos palcos, sob direção de Marcelo 
Drummond, possivelmente a partir 
de janeiro. Abordando temas atuais, 
como a violência e diferenças sociais, 
a peça foi escrita especialmente para 
a atriz, e também irá homenagear a 
escritora Clarice Lispector.

TEVE UM GANHO
O “Bem, Amigos!”, do SporTV, 

levado pelas circunstâncias, observou 
uma melhora bem signi� cativa com a 
pandemia. 

Está mais leve e, com entradas 
virtuais, passou a oferecer maior 
espaço para os participantes e 
convidados. Tudo muito bom, tudo 
muito bem. Só não precisa o Galvão, 
o tempo inteiro, querer mostrar que é 
dono do programa. A gente já sabe.

CONTEÚDO
Um fator tem empolgado a 

Globo em relação a “Nos Tempos 
do Imperador”, novela prevista para 
estrear em fevereiro na faixa das 18h. 
O seu primeiro mês foi inteiramente 
gravado no antigo normal e reúne 
sequências muito longas, com beijos, 
contato, aglomerações...

RETOMADA
Ainda do teatro, Larissa Maciel, 
Vera Fischer e Mouhamed 
Harfouch estão voltando com 
os ensaios de “Quando eu for 
mãe quero amar desse jeito”, 
interrompidos no início da 
pandemia. A ideia é estrear 
no primeiro trimestre de 2021. 
Direção de Tadeu Aguiar e texto de 
Eduardo Bakr.
Na TV, Larissa está na reprise de 
“Jesus”, na Record.

DIVULGAÇÃO
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O ABC recebe nesta 
quarta-feira 11 o Vitória da 
Conquista (BA), às 15h30, no 
estádio Frasqueirão, em par-
tida válida pela 12ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D. 

Caso termine a partida 
com a vitória, o time potiguar 
pode retomar a liderança do 
grupo A4 do torneio nacional.

Com 20 pontos, o ABC es-
tá empatado na liderança no 
grupo com o Itabaiana (SE). A 
diferença está no número de 
gols marcados. Os potiguares 
têm 16 gols, contra 27 dos ser-
gipanos.

O técnico Francisco Diá 
não terá o lateral Pedro Costa 
e o meia Hericles, que estão 
entregues ao Departamento 
Médico. 

Por outro lado, ele terá o 
retorno do volante Valderra-
ma, que cumpriu suspensão 
na rodada passada. Há tam-
bém os retornos do meia João 
Paulo e do atacante Giva, que 
se recuperaram de lesões.

Para a partida, o árbitro 
será Renan Novaes Insabralde, 
da Federação de Futebol Mato 
Grosso do Sul (FFMS).

ABC VAI EM BUSCA 
DE RETOMAR 
LIDERANÇA DO 
GRUPO NA SÉRIE D

Prova da tempora 2021 da Fórmula-1 no Brasil será no dia 14 de novembro

BRASILEIRO | Primeiro compromisso do novo comandante do Flamengo 
será contra o São Paulo, o clube no qual o ex-goleiro iniciou a carreira

Rogério Ceni é o novo técnico 
do Flamengo. O ex-goleiro foi 
anunciado pelo Rubro-Negro 

nesta terça-feira 10, após assinar 
contrato até dezembro de 2021. Ele 
substitui o catalão Domènec Torrent, 
(demitido na segunda-feira 9), após a 
goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlé-
tico-MG no último domingo, 8, pela 
Série A do Campeonato Brasileiro.

Os auxiliares Charles Hembert e 
Nelson Simões e o preparador físico 
Danilo Augusto, que trabalhavam 
com Ceni no Fortaleza, chegam junto 
com o treinador - que desembarcou 
no aeroporto Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro, por volta das 7h30 desta 
segunda. Ele será apresentado em 
entrevista coletiva às 13h30 (horário 
de Brasília) e, na sequência, comanda 
o primeiro treinamento no Ninho do 

Urubu à tarde.
Ceni dirigia o Fortaleza desde 2018 

- tendo uma rápida passagem de dois 
meses pelo Cruzeiro, no ano passado. 
Pelo Tricolor do Pici, o técnico foi bi-
campeão cearense e conquistou os tí-
tulos da Copa do Nordeste e da Série B 
do Brasileirão. Em 153 jogos pelo Leão, 
foram 81 vitórias, 33 empates e 39 der-
rotas com aproveitamento de 60,1%.

A estreia de Ceni pelo Flamen-
go será contra o São Paulo - clube 
no qual o ex-goleiro é ídolo e onde 
iniciou a carreira de treinador - pe-
la Copa do Brasil. O jogo de ida do 
confronto pelas quartas de final será 
quarta-feira, 11, às 21h30, no Mara-
canã. Para isso, o técnico precisa ter 
o nome publicado no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

Rogério estreia
como técnico do 
Fla nesta quarta
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Ceni dirigia o Fortaleza desde 2018 - tendo uma rápida passagem de dois meses pelo Cruzeiro, no ano passado

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

A Fórmula 1 anunciou nesta 
terça-feira 10 o calendário da 
temporada 2021 e divulgou que 

o GP do Brasil será em São Paulo, mas 
aponta o local como sujeito a confirma-
ção. A informação do local da prova foi 
antecipada pelo Estadão. Além disso, 
outras novidades são que a temporada 
terá 23 corridas e será disputada entre 
21 de março e 5 de dezembro. A prova 
no Brasil será no dia 14 de novembro.

O comunicado oficial da categoria 
coloca o GP do Brasil, de fora em 2020 
por conta da pandemia, com um as-
terisco. A observação tem como com-
plemento de que a prova necessita da 

finalização do acordo para poder ser 
realizada em 2021. 

Esse expediente é comum por par-
te da Fórmula 1 e já foi utilizado em 
outras ocasiões. Para 2017, por exem-
plo, a prova em Interlagos foi divulgada 
inicialmente com a ressalva de “sujeita 
à confirmação” e, meses depois, isso foi 
assegurado. 

Outra confirmação é o corte do GP 
do Vietnã, na capital Hanói, que tam-
bém acabou não ocorrendo neste ano. 
A prova seria uma das novidades da 
temporada de 2020 e agora pode nem 
acontecer por conta de problemas en-
volvendo autoridades da cidade.

Fórmula 1 confirma GP do 
Brasil na cidade de São Paulo
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