
SEGURANÇA. 8 E 9 | Levantamento mostra que, em 2019, foram mortas no Estado 99 pessoas com idade entre 
12 e 17 anos e outras 372 entre 18 e 24 anos. Agora em 2020, foram registrados até o momento 59 mortes 
entre quem tem entre 12 e 17 anos e outras 380 entre os que têm até 24 anos. Redução foi de 6,8%

Número de jovens 
vítimas de crimes 
violentos cai no RN

TRÂNSITO. 4 | Presidente Jair Bolsonaro sancionou lei
que altera Código de Trânsito Brasileiro. Uma das principais 
mudanças é o aumento na validade da carteira de motorista

Natal deverá ter recorde 
de abstenção e voto nulo

Mercado das Rocas vai 
reabrir depois de 12 anos

Projeto garante R$ 1 bi 
em compras para MPEs

ELEIÇÕES 2020. 2 | Para consultor 
político Gaudêncio Torquato, votos 
brancos e nulos devem ser mais de 
20%; e abstenção maior que 30%

LONGA ESPERA. 7 | Prefeitura do Natal 
autorizou a reabertura do prédio para 
permissionários, que têm até dia 30 
para colocar boxes em funcionamento

ECONOMIA. 10 | Em discussão na 
Assembleia, projeto da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas prevê 
fatia de compras governamentais
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ELIMINATÓRIAS

COPA 2022. 13 | Em jornada inspirada do craque da camisa 10, com direito a três gols, 
seleção brasileira vence o Peru por 4 a 2 e mantém os 100% nas Eliminatórias

Noite de Neymar
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PEDRO TRINDADE

Faltando só pouco mais de um mês 
para as eleições municipais de 
2020, 20% dos eleitores natalen-

ses não pretendem votar em nenhum 
dos 14 candidatos à prefeitura, segundo 
dados da pesquisa Ibope divulgada na 
semana passada pela InterTV Cabugi. 
O número é superior à soma das inten-
ções de votos de Kelps Lima (Solidarie-
dade) e Hermano Morais (PSB), 2° e 3° 
colocados no levantamento, com 12% 
e 6%, respectivamente.

Para o doutor em Comunica-
ção pela Universidade de São Paulo 
(USP) Gaudêncio Torquato, que é 
consultor político, o resultado é re-
� exo da indignação e desprezo da 
sociedade em relação à classe polí-
tica. “De uns tempos para cá, o que 
vemos é as pessoas dando as costas 
para a política e seus representantes. 
A eleição deste ano culmina em fa-
tores como ódio pela corrupção e re-
púdio pela ‘velha política’” comenta.

O votos brancos e nulos, de acor-
do com ele, devem passar a marca 
dos 20%, seguindo a tendência de 
crescimento observada nos últimos 
pleitos.

Gaudêncio Torquato, um po-
tiguar conhecedor da dinâmica 
política do RN, pontua que tal com-
portamento, aliado ao cenário de 
pandemia vivenciado, provocará 
abstenção recorde nas eleições de 
2020. “Não tenho dúvidas que pas-
saremos dos 30% de abstenção. Te-
nho amigos que estão em casa há 
mais de sete meses. Existem muitas 
pessoas assim, além dos integrantes 
do grupo do risco da Covid-19, que 
foram dispensados de comparecer à 
seção eleitoral”, destaca.

Ele completa que “o medo vai es-

tar presente nas urnas”, pois “o novo 
coronavírus não deixará de compa-
recer à zona eleitoral”.

A � m de minimizar o contágio 
nas seções eleitores, uma nova ver-
são do e-Título foi disponibilizada 
para permitir aos eleitores justi� car 
a ausência nas votações de 15 de no-
vembro (1º turno) e 29 de novembro 
(2º turno), até 60 dias após cada plei-
to, por meio dos celulares e tablets.

Gaudêncio Torquato reforça que 
o voto tem sido usado pelos eleitores 
como arma para protestar contra o 
que está errado em seu município, 
mas que a decisão na urna pode so-
frer interferências do que classi� cou 
como “nacionalização dos votos”.

“É o momento que muitos têm 
para ‘dar o troco’ em quem realiza 

uma má gestão, enquanto outros 
seguirão na polarização que existe 
entre apoiadores e opositores do 
presidente Jair Bolsonaro. Acredito 
que, ao contrário de grandes metró-
poles, pequenas capitais não serão 
tão afetadas”, explica.

O especialista, entretanto, reco-
nhece que, em Natal, simpatizantes 
e seguidores do presidente devem 
votar em postulantes com discurso 
conservador e tradicional.

Na capital potiguar, assim co-
mo no restante do País, Torquato 
acredita que a “nova força social, 
organizada e refugiada em centros 
de referências, como sindicatos, as-
sociações e movimentos, de� nirá os 
candidatos eleitos”.

Ele diz ainda que a forma como 

os gestores lidaram com a pandemia 
do novo coronavírus vai in� uenciar 
na eleição. Ele declarou que uma má 
administração no enfrentamento à 
Covid-19 culminará em uma derrota 
nas urnas; resultado oposto no caso 
de uma boa gestão da crise sanitária.

“Recebi um vídeo de um vereador 
sendo expulso a pauladas pela popu-
lação de uma comunidade periférica, 
pois a última vez que ele tinha ido ao 
local foi há quatro anos, justamente 
no período eleitoral”.

Gaudêncio Torquato diz que o 
vídeo sintetiza a imagem da eleição 
vigente, que será marcada pela reno-
vação, e justi� ca sua análise em uma 
frase que convida à re� exão. “O voto 
está saindo do coração e subindo pa-
ra cabeça”, � naliza.

ANÁLISE HISTÓRICA
O número de eleitores que vo-

tam em branco ou nulo tem aumen-
tado nas últimas eleições.

Em 2016, quando Carlos Eduardo 
Alves (PDT) foi reeleito prefeito com 
63,42% dos votos, os votos nulos re-
presentaram 12,56% dos eleitores e 
os brancos, 4,61%. Somados, os resul-
tados foram 3,8 pontos percentuais 
maiores que os 13,37% dos votos váli-
dos destinados ao segundo candida-
to, Kelps Lima (Solidariedade).

A abstenção nesta eleição em 
questão, ou seja, o número de falto-
sos, foi de 19,60%.

Já na disputa de 2012, os votos 
brancos (4,42%) e nulos (7,28%) so-
maram 11,7% no 1º turno, número 
que cresceu no 2º turno entre Carlos 
Eduardo e Hermano Moraes (PMDB, 
na época), atingindo 13,17%.

As abstenções no 1º e 2º turno 
foram de 18,32% e 19,44%, respecti-
vamente.

PROTEÇÃO DOS MESÁRIOS
A máscara será obrigatória, 

e o eleitor não vai poder votar 
sem ela. Todas as seções vão ter 
álcool em gel para que os elei-
tores limpem as mãos antes e 
depois da votação. Além disso, 
mesários vão receber máscaras, 
álcool e um face shield. A másca-
ra deve ser trocada a cada quatro 
horas e o face shield (espécie de 

capacete) deve ser usado a todo 
momento.

CANETA DO ELEITOR
O TSE pede para que os eleito-

res levem sua própria caneta. Não 
haverá identificação biométrica. O 
eleitor também não vai precisar en-
tregar seu documento ao mesário, 
apenas mostrá-lo a distância.

Caso seja necessário, o mesá-

rio pode pedir para que o eleitor 
se distancie e abaixe a máscara 
para conferir sua identidade.

Não será permitido comer ou 
beber nada na � la de espera. A 
medida é para evitar que as pes-
soas tirem a máscara.

JUSTIFICAR FALTA
Quem estiver com febre ou 

tenha testado positivo para Co-

vid-19 duas semanas antes da 
eleição vai precisar � car em casa e 
justi� car a falta por esse motivo. O 
eleitor pode usar o e-Título.

HORÁRIO DE VOTAÇÃO
O horário de votação foi am-

pliado, sendo das 7h da manhã 
até as 17h. O período das 7h às 
10h vai ser preferencial para 
maiores de 60 anos.

O QUE ESTÁ EM JOGO?
Nas eleições 2020, serão 

eleitos novos prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores nos 5.570 mu-
nicípios brasileiros, para man-
datos de 2021 a 2024. Depois do 
adiamento, devido à pandemia 
da Covid-19, � cou determinado 
que o primeiro turno vai ocorrer 
no dia 15 de novembro e o segun-
do no dia 29 do mesmo mês.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Professor Gaudêncio Torquato diz que “o voto está saindo do coração e subindo para a cabeça”

sadf sadf sadf sadf

Natal deve ter recorde de abstenção e 
votos nulos, analisa consultor político
ELEIÇÕES 2020 | Para Gaudêncio Torquato, previsão é reflexo da indignação e desprezo da sociedade em relação à classe política. “De uns tempos para cá, o que vemos é as pessoas dando as 
costas para a política e seus representantes”, diz professor, que é consultor político. Pesquisa Ibope divulgada na semana passada aponta que 20% não pretendem votar em nenhum candidato

Entenda como vai ser a votação em meio à pandemia da Covid

Votos brancos 
e nulos são a 
mesma coisa?

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) esclarece que “votos nulos” 
são como se não existissem. Quan-
do o eleitor digita “00” na urna, por 
exemplo, este voto não é válido 
para � m algum, nem mesmo para 
determinar o quociente eleitoral. O 
voto branco também não é levado 
em conta para nada.

Apesar disso, o TSE reforça 
que o voto no Brasil é obrigatório 
– o que signi� ca dizer que o eleitor 
deve comparecer à sua seção elei-
toral, na data do pleito,  dirigir-se à 
cabine de votação e marcar algo na 
urna, ou, ao menos, justi� car sua 
ausência. “O voto tem como uma 
das principais características a li-
berdade. É dizer, o eleitor, a despei-
to de ser obrigado a comparecer, 
não é obrigado a escolher tal ou 
qual candidato, ou mesmo a esco-
lher candidato algum”, reforça.

O TSE completa que a medida 
“diz respeito à liberdade do voto a 
possibilidade de o eleitor optar por 
votar nulo ou em branco”. “É im-
prescindível, no entanto, que esta 
escolha não esteja fundamentada 
na premissa errada de que o voto 
nulo poderá atingir alguma � nali-
dade – como a alardeada anulação 
do pleito. Se o eleitor pretende votar 
nulo, ou em branco, este é um direi-
to dele. Importa que esteja devida-
mente esclarecido que seu voto não 
atingirá � nalidade alguma e, de� ni-
tivamente, não poderá propiciar a 
realização de novas eleições”.

REPRODUÇÃO



O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux, 
agendou para esta quarta-feira 

14 julgamento sobre a soltura do nar-
cotra� cante André do Rap, um dos lí-
deres do Primeiro Comando da Capital 
(PCC). O tra� cante foi solto por deci-
são do ministro, Marco Aurélio Mello, 
do STF, mas Fux suspendeu a liminar, 
e agora o plenário decidirá se con� r-
ma ou não a decisão do presidente da 
corte. No momento, André do Rap está 
foragido, após ter sido solto.

O ministro Marco Aurélio Mello 
justi� cou a soltura com base em um 
trecho novo na legislação brasileira, 
aprovado em 2019 pelo Congresso e 
sancionado pelo presidente Jair Bol-
sonaro no chamado pacote anticrime. 
Agora, o Código de Processo Penal es-
tabelece que a prisão preventiva deve 
ser reavaliada pelo juiz a cada 90 dias, 
sob pena de se tornar ilegal.

A soltura, neste caso, de um tra-
� cante condenado com base nesta 
nova regra processual, sem que a 
Procuradoria-Geral da República 
tenha tido a oportunidade de se ma-
nifestar, gerou críticas ao ministro 
Marco Aurélio. Por outro lado, houve 
manifestações em defesa do ministro, 
que, a� nal, apenas aplicou o que diz a 
lei. Houve também críticas de que o 
Ministério Público deveria ter pedido 
a prorrogação da prisão.

No julgamento desta quarta-feira, 
a Procuradoria-Geral da República 

defenderá o restabelecimento da pri-
são, como decidido por Fux, apontan-
do o risco à ordem pública, com a pas-
sividade de que André do Rap retome 
o comando da facção criminosa.

Em meio à polêmica, ministros 

das cortes superiores vinham defen-
dendo, nos bastidores, que o tema 
seja analisado pelo plenário do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). A ideia é 
uniformizar o entendimento sobre a 
lei que possibilitou a saída da prisão 

de André do Rap.
Na avaliação de ministros do STF, 

o item do pacote anticrime deixa 
pontas soltas que precisam ser es-
clarecidas pelo plenário do Supremo 
e, assim, impedir que a controvérsia 

se repita. Além disso, já há outras de-
cisões de ministros no STF e STJ que 
divergem da posição de Mello. Uma 
das linhas de interpretação tem sido 
no sentido de que a soltura não é au-
tomática caso a prisão não seja reava-
liada em 90 dias.

Um magistrado pontuou, por 
exemplo, que cada caso deve depen-
der de uma avaliação individual e de 
pedidos de manifestação por parte do 
Ministério Público e do juiz responsá-
vel pelo processo. Para este ministro, a 
lei é importante para combater a cul-
tura de prazos demasiados em prisões 
preventivas. Por sua vez, não pode ser 
aplicada sem parâmetros.

A previsão de que a prisão preven-
tiva deve ser reavaliada pelo juiz a ca-
da 90 dias, sob pena de se tornar ilegal, 
não constava na versão original do 
pacote anticrime enviada pelo ex-mi-
nistro da Justiça e Segurança Pública 
Sérgio Moro. Foi incluída pelos parla-
mentares do grupo de trabalho criado 
pelo presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, para analisar as propostas. 
Sérgio Moro disse ter se posicionado 
contrário à sanção pelo presidente. O 
Planalto não se manifestou.

Segundo a defesa de André do 
Rap apresentada ao STF, esse prazo já 
havia estourado, o que abriu caminho 
para que Mello liberasse o acusado 
por trá� co de drogas da prisão, onde 
estava desde setembro. Especialistas 
temem que o caso abra precedentes.
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CADA UM POR SI
Em Natal, candidatos de dois 

partidos travam uma intensa disputa 
interna por vagas na Câmara Muni-
cipal: PDT e PT. Com muitos nomes 
competitivos, é impossível prever 
quais candidatos terão mais votos e 
quais serão eleitos por cada legenda.

SEM ESPAÇO PARA TODOS
No PDT, 9 vereadores disputam 

reeleição. Pelas contas do grupo, só é 
possível eleger no máximo 6, conside-
rando a previsão de votos do partido. 
Já o PT, conhecido pela histórica divi-
são interna, está ainda mais rachado 
depois dos recentes atritos entre o 
vereador Fernando Lucena e Cipriano 
Maia, secretário de Saúde do governo 
Fátima Bezerra.

FATOR DE DESEQUILÍBRIO
No PT, outro agravante é o fato 

de que cada expoente do partido tem 
um candidato preferido em Natal. 
Publicamente, a deputada Natália 
Bonavides apoia Daniel Valença e o 
secretário Fernando Mineiro defende 
a reeleição de Divaneide Basílio. Nos 
bastidores, aponta-se que a governa-

dora Fátima Bezerra gostaria de ver 
Rodrigo Bico eleito.

VERBA DISPUTADA
Candidatos do PSDB em Natal 

estão insatisfeitos com a gestão de 
recursos do fundo eleitoral para a 
campanha deste ano. Reclamam 
que a maior parte da verba foi desti-
nada para a candidatura à reeleição 
do prefeito Álvaro Dias. A avaliação 
é que a prioridade foi invertida, 
já que, de todos os candidatos, o 
prefeito é o que tem a situação mais 
confortável.

CORREÇÃO DE RUMO
Candidatos que fazem oposição 

ao prefeito Álvaro Dias (PSDB) devem 
mudar o tom da campanha nos 
próximos dias.

CADÊ AS PROPOSTAS?
Explica-se. Além de a Justiça Elei-

toral ter imposto reveses a Jean Paul 
Prates (PT) e Sérgio Leocádio (PSL), 
determinando a suspensão de parte 
da propaganda eleitoral, algumas 
pesquisas têm mostrado que a tática 
do ataque ao atual prefeito não agrada 
ao eleitor, que gostaria de assistir a 
uma campanha mais propositiva.

DESVANTAGEM
Já há quem se arrependa de ter 

defendido a realização das eleições 
municipais mesmo com a pandemia de 
Covid-19 ainda fora de controle. Com 
aglomerações proibidas e com o eleitor 
reprovando atos como caminhadas e 
carreatas, candidatos já avaliam que se-
rá muito difícil tomar o poder daqueles 
que estão com a caneta na mão.

ELEIÇÃO ILEGÍTIMA
A avaliação é de que, sem campa-

nha de verdade, devido às limitações 
da pandemia, a eleição terá pouca 
legitimidade, pois eleitores não terão a 
oportunidade de conhecer bem todos 
os concorrentes – o que facilita a vida 
dos atuais mandatários, que têm mais 
exposição.

VAI FICAR TUDO COMO ESTÁ
Políticos acreditam que, por causa 

disso, a taxa de renovação das gestões 
municipais será baixa, especialmente 
naquelas cidades onde o prefeito tem 
avaliação razoável.

MELHOR ESTRATÉGIA
Os adversários queriam eleição 

em 2020 para que os atuais mandatos 
não fossem prorrogados. No entanto, 

Ministros Marco Aurélio Mello e Luiz Fux divergiram sobre decisão de soltar traficante que é apontado como um líderes da facção criminosa PCC

ANDRÉ DUSEK / ESTADÃO

Plenário do STF deve julgar nesta 
quarta 14 soltura de André do Rap
JUSTIÇA | Traficante foi solto por decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, mas Fux suspendeu a liminar, e agora o plenário decidirá se confirma ou não a decisão do presidente
da Corte. André do Rap está foragido, após ter sido solto. Ministro Marco Aurélio justificou soltura com base em um trecho novo na legislação brasileira, aprovado em 2019 pelo Congresso

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANAALEX
diante das di� culdades de se fazer 
campanha durante uma pandemia, 
avalia-se que seria mais estratégico 
prorrogar a gestão dos atuais prefeitos 
para fazer daqui a alguns meses (ou 
quem sabe em 2022) uma campanha 
muito mais quali� cada, com mais 
chance de êxito.

JETONS DE ROGÉRIO I
Cinco ministros do governo Jair 

Bolsonaro in� am os salários com o re-
cebimento de jetons (grati� cação por 
participarem de reuniões de estatais). 
O ministro potiguar Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) é, até o 
momento, o que mais se bene� ciou. 
Rogério Marinho tem R$ 30,9 mil de 
salários e os extras podem chegar a R$ 
21 mil por mês.

JETONS DE ROGÉRIO II
Rogério recebe os jetons por 

participar do conselho � scal do 
Sesc (Serviço Social do Comércio), 
entidade corporativa � nanciada 
com recursos do cofre público. 
Segundo o Sesc, a grati� cação é paga 
mensalmente, conforme presença 
nas reuniões e o orçamento previsto 
para o colegiado.



O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), voltou a a� rmar nesta 

terça-feira 13 que é possível avançar 
com a reforma tributária na Casa ain-
da neste ano. No � m de semana, ele 
disse que a administrativa deve � car 
para 2021.

“A tributária está pronta para o 
plenário da Câmara, já cumpriu todos 
os prazos a comissão especial”, disse 
Maia, em entrevista à CNN Rádio. 
“Nosso problema na tributária é cons-
truir um acordo na Casa e depois com 
o governo”, segundo o deputado.

Ele também disse que, se esse 
acordo for costurado até o � m do 1º 
turno das eleições municipais, em 15 
de novembro, é possível votar a refor-

ma tributária no plenário da Câmara 
ainda em 2020.

A proposta é discutida em uma 
comissão mista, de deputados e sena-
dores, para facilitar o acerto entre as 
casas. Não é uma tramitação formal. 
O presidente da comissão, senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA), disse que 
acha muito difícil uma aprovação ain-
da neste ano.

Rodrigo Maia também voltou a 
comentar sua relação com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Eles tive-
ram diversos atritos em 2020, mas se 
reconciliaram no início de outubro.

“Da forma como a gente estava, a 
gente estava tratando de forma errada 
os interesses da sociedade brasileira”, 
disse o presidente da Câmara.

TRABALHO NO RECESSO É 
JOGADA PARA TENTAR REELEIÇÃO

REFORMA TRABALHISTA 
INIBE AS AÇÕES OPORTUNISTAS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

‘CABO ELEITORAL’ DE PRIMEIRA
As divergências entre os 

ministros Luiz Fux e Marco Aurélio 
são apenas circunstanciais. Quando 
presidente do STF, Marco Aurélio 
foi o principal “cabo eleitoral” 
da indicação de Fux ao Superior 
Tribunal de Justiça. 

A lei é boa
Para o criminalista Antônio 

Carlos de Almeida Castro, Kakay, 
o tra� cante André do Rap não 
deveria ser solto, é um perigo para a 
sociedade, mas a lei que o bene� ciou 
é bem-vinda e extremamente 
necessária em um País onde um 
terço dos seus 800 mil presos não 
têm culpa formada.

TEMPESTADE PERFEITA
O senador Major Olímpio (PSL-

SP) avalia que uma “tempestade 
perfeita” favoreceu André do Rap. 
Para ele, erraram o legislador, 
a polícia que não monitorou o 
bandidão, o ministério público e, 
claro, a Justiça.

QUASE PARANDO
Esvaziada desde a última quinta-

feira (8), a Câmara dos Deputados só 

vai retomar votações no próximo dia 
20, segundo a agenda da Presidência 
da Casa. E tudo por sessão virtual de 
votações, claro.

SÓ COM PESSOAL
Segundo cálculos da ONG 

Contas Abertas, mais de 80% de todo 
o Orçamento do Congresso Nacional 
é gasto com o pagamento da folha 
de pessoal ou de encargos sociais: 
são mais de R$ 8 bilhões por ano.

LICENÇA PARA MENTIR
Sindicalistas mentem nos meios 

de comunicação de Brasília, em 
rica campanha publicitária contra 
a privatização da estatal de energia 
CEB, aquela que paga absurdos 
como “auxílio-babá” e salários de até 
R$300 mil a engenheiros. A pelegada 
parece autorizada a difundir fake 
news.

NÃO NA NOSSA CONTA
O relacionamento entre os 

deputados João Campos (PSB) 
e Tábata Amaral (PDT) colocou 
ambos em ponte aérea frequente, 
entre São Paulo e Recife, mas ao 
contrário de outros parlamentares, 
sem o uso do cotão.

A reforma trabalhista foi diretamente responsável pela queda 
de 32% no número de ações movidas na Justiça do Trabalho apenas 
excluindo “ações temerárias e infundadas” que deixaram de tramitar. 
A avaliação é dos fundadores do Instituto Aja, o juiz federal Carlos 
Haddad e Luís Pedrosa, que destacam a celeridade promovida 
pela mudança e o � m do incentivo para as “pessoas que buscam o 
enriquecimento ilícito”.

Oportunistas longe
Pedrosa lembra que a 

reforma não coagiu pro� ssionais 
de buscarem a Justiça, mas os 
priorizou, reduzindo “o número 
de casos oportunistas”.

Agilidade e transparência
Carlos Haddad considera que, 

além da agilidade, o processo 

� cou “mais transparente, tanto 
para empresas, quanto para 
trabalhadores”.

Dá para melhorar
Segundo o TST, os 2,2 milhões 

de processos em curso em 2017, 
antes da reforma, caíram para 
1,5 milhão depois de um ano de 
vigência da lei

O conchavo para convocar o Congresso durante o recesso nada tem com 
o súbito interesse de mostrar serviço, nem muito menos aprovar reformas. 
Trata-se de uma jogada para acrescentar 40 dias “úteis” às presidências 

de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia no Senado e Câmara, dando-lhes mais 
tempo para “articular” a alteração da Constituição a fim de se reelegerem. A ideia 
é votar a proposta em meio às festas de fim de ano, quando as atenções não 
estarão voltadas para o Congresso. O recesso de fim de ano começa em 23 de 
dezembro e acaba em 1º de fevereiro, quando Senado e Câmara elegerão seus 
novos dirigentes. Restam aos desesperados Alcolumbre e Maia uma centena 
de dias como presidentes. O problema é que não têm os votos necessários. 
A reeleição dos membros das mesas diretoras na mesma legislatura é 
expressamente proibida pela Constituição, daí a “armação” da dupla. Alcolumbre 
e Maia ainda não sondaram líderes. Nem adiantaria: “Não vejo respaldo para 
isso”, diz o Líder do Progressistas, Arthur Lira (AL).
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TRÂNSITO | Texto também dobra o limite máximo de pontos que um motorista pode ter sem perder a 
habilitação. Número passa para 40 pontos, mas só para motoristas que não cometerem infração gravíssima

Mais de um ano depois de 
entregar pessoalmente o 
projeto que muda o Código 

de Trânsito Brasileiro ao Congresso, o 
presidente Jair Bolsonaro sancionou 
com vetos, nesta terça-feira 13, o texto 
que, entre outros itens, dobra o limite 
de pontos para que o motorista perca a 
carteira e amplia para dez anos o prazo 
de validade da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) de condutores com 
menos de 50 anos.

O texto deve ser publicado no “Diá-
rio O� cial da União” desta quarta-feira 
14. A nova lei entra em vigor, porém, só 
daqui a seis meses.

Em uma live na tarde desta terça, 
Bolsonaro anunciou apenas um dos 
vetos. Ele derrubou trecho incluído 
pelo Legislativo envolvendo motoci-
clistas. Eles poderiam trafegar entre 
veículos (corredor) apenas quando o 
trânsito estivesse parado ou lento.

“Queriam, estava no projeto, nós 
vetamos, permitindo que o motociclis-
ta apenas pudesse ultrapassar � las de 
carros parados com baixa velocidade. 
Nós vetamos isso. Continua valendo, 
numa velocidade maior, o ciclista [sic] 
poder seguir destino”, disse Bolsonaro.

Segundo o presidente, não há ne-
cessidade desta medida porque “o mo-
tociclista, ele cuida da vida dele, pô”. 
“Ele que está em cima daquele trem ali. 
Eu sempre cuidei da minha vida, por 
muito tempo fui motociclista”.

Para defender o veto, Bolsonaro 
procurou exempli� car situações que, 
para ele, exigem velocidade dos moto-
ciclistas. “Você, gordinho aí, uma pizza 
fria também acho que não cabe. [Tem 
que] Receber a pizza quente em casa”, 
a� rmou.

O projeto de lei com alterações nas 

normas de trânsito foi entregue em 
junho do ano passado por Bolsonaro 
ao presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). Desde então, 
ele se converteu numa bandeira do 
presidente, que defende regras menos 
rígidas para motoristas que tenham 
cometido infrações.

“O projeto foi votado na Câmara 
e no Senado, algumas coisas foram 
alteradas. Não era aquilo que nós que-
ríamos, mas houve algum avanço. A 
intenção nossa era facilitar a vida do 
motorista”, declarou.

O texto foi aprovado pelo Congres-
so no � m de setembro.

Uma das principais mudanças 
agora sancionadas é a que amplia o 
prazo de validade para a CNH. Hoje, 
o código estabelece que o documento 
deve ser renovado a cada cinco anos 
para motoristas até 65 anos, e a cada 
três anos após essa idade

Agora, a validade passa para dez 
anos, no caso de motoristas de até 50 
anos. Entre 50 anos e 70 anos, os exa-
mes de aptidão física e mental devem 

ser refeitos a cada cinco anos —mesmo 
prazo para motoristas de aplicativos 
e que exerçam atividade remunerada 
em veículos. Após os 70 anos, a renova-
ção ocorre a cada três anos.

O texto também dobra o limite 
máximo de pontos que um motorista 
pode ter sem perder a habilitação. O 
número passa de 20 para 40 pontos, 
mas apenas para motoristas que não 
cometerem infração gravíssima. Se 
houver uma infração gravíssima, o li-
mite cai para 30 pontos. Com duas ou 
mais infrações do tipo, a pontuação 
máxima volta a ser de 20 pontos.

Além da ampliação da pontuação 
e do prazo de validade da habilitação, 
as mudanças incluem um dispositivo 
que proíbe que motoristas que esti-
verem dirigindo embriagados e forem 
responsáveis por crimes de homicídio 
e lesão corporal sem intenção possam 
substituir pena de prisão por sentenças 
alternativas.

A lei obriga ainda o uso da cadeiri-
nha para crianças de até dez anos que 
não tenham atingido 1,45 m de altura.

Presidente Jair Bolsonaro vetou trecho que proibia motociclistas de fazer “corredor”

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM)

Bolsonaro sanciona lei, e validade 
da CNH passará a ser de 10 anos

Reforma tributária pode avançar 
ainda neste ano, diz Rodrigo Maia

CÂMARA

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

BERNARDO CARAM / FOLHAPRESS
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O Brasil chegou nesta terça-fei-
ra 13, segundo o Ministério da 
Saúde, a 150.998 mortes pro-

vocadas pela Covid-19. De segunda 
para terça, foram 309 novas vítimas 
do novo coronavírus.

Além disso, o País contabiliza 
5.113.628 casos da doença, segun-
do a pasta. Houve um acréscimo 
de 10.220 em 24 horas. Aproxima-
damente 4,5 milhões de pessoas 
se recuperaram da doença até o 
momento. Outras 436 mil estão em 
acompanhamento.

O Brasil é o 2º país do mundo 
com mais mortes por Covid-19. Só 
os Estados Unidos têm mais vítimas: 

220.694.
No Rio Grande do Norte, entre 

segunda e terça foram confirmados 
apenas 72 casos da doença e 3 mor-
tes (sendo duas registradas em 24 
horas e outra de dia anterior). Com 
isso, o Estado chegou a 73.143 casos 
confirmados da doença, com 2.423 
óbitos. Existem ainda 404 mortes em 
investigação.

A taxa geral de ocupação de lei-
tos está em 41% no Estado, sendo 
que, na Região Metropolitana, o ín-
dice é de 33%.

Atualmente, em leitos clínicos e 
críticos, públicos e privados, existem 
220 pessoas internadas.

FRITURA  | Recado ao ministro potiguar teria sido motivado pela discussão que Rogério Marinho teve, no
último dia 2 de outubro, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre financiamento do Renda Cidadã

O presidente Jair Bolsonaro teria 
dito ao ministro José Múcio 
Monteiro, do Tribunal de 

Contas da União (TCU), durante um 
encontro reservado, que tem “uns 20” 
substitutos para o ministro do Desen-
volvimento Regional, o potiguar Rogé-
rio Marinho. A informação é do colu-
nista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O recado ao ministro potiguar 
teria sido motivado pela discussão 
que Rogério Marinho teve, no último 
dia 2 de outubro, com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Os dois 
ministros vêm se desentendendo há 
alguns meses, principalmente após 
Rogério passar a defender ampliação 
dos gastos públicos.

Naquele dia, após tomar conheci-
mento pela imprensa de que Rogério 
Marinho teria criticado a política 
econômica do governo durante um 
encontro com investidores, Guedes 
afirmou que o potiguar era “desleal, 
despreparado e fura-teto”.

Segundo Lauro Jardim, durante 
o conflito, Bolsonaro telefonou para 
Rogério Marinho na frente do minis-
tro do TCU. Diante de José Múcio, o 

presidente afirmou: “Sabe quando a 
pessoa está numa competição cabo de 
guerra? Sabe onde a corda arrebenta? 
No lado mais fraco. Fica atento”.

Pouco antes, relata o colunista, o 
presidente tinha sido questionado por 
Múcio: “Presidente, quantos substitutos 
o senhor tem para o Paulo Guedes?”. 
Nenhum, foi a resposta. Múcio fez uma 
segunda pergunta: “E para o Rogério Ma-
rinho?”. “Uns vinte”, devolveu Bolsonaro.

Nos últimos dias, após o recente 
conflito entre Rogério Marinho e Paulo 
Guedes, integrantes do governo têm 
feito uma força-tarefa para fortalecer 
o ministro da Economia, que ficou na 
berlinda após as críticas do colega e 
após a polêmica em torno do finan-
ciamento do programa Renda Cidadã, 
que vai substituir o Bolsa Família. Após 
isso, Rogério passou a ser alvo de um 
processo de “fritura”.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é alvo de fritura após briga com Guedes

País tem 5,1 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, segundo Ministério da Saúde

Bolsonaro tem “uns 20” substitutos 
para Rogério Marinho, diz colunista Brasil confirma 309 novas 

mortes causadas pela Covid

PANDEMIA

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

FABIO R. POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

INDUSTRIA DE MASSAS SAO FRANCISCO EIRELI, CNPJ 13.224.108/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração 
– LA para uma Fábrica de biscoitos e bolachas, localizada na Rua Joaquim Mangaba, N° 14-A, Boi Selado, 
Jucurutu/RN, 59.330-000.

Francisco Feliciano de Souza Filho
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PINHEIRO BORGES, CNPJ: 08.277.717/0003-59, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a concessão da Renovação da 
Licença de Operação nº 2019-135848/TEC/RLO-0217,com validade até 07/10/2026, para um Posto de Revenda 
de Combustíveis Líquidos e GNV, localizado a Av. Piloto Pereira Tim, nº 2437, Bairro Centro, CEP: 59.150-000, 
Parnamirim/RN.

EDUARDO AUGUSTO DE VIVEIROS PINHEIRO BORGES
Proprietário

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MAR CAMARÕES AQUICULTURA LTDA., CNPJ: 22.427.008/0001-71, torna Público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA à RENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE OPERAÇÃO, de N° 2020-149904/TEC/RLO-0288, com validade de 
07/10/2026, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

ALDO BARRETO DE PAIVA JÚNIOR
Arrendatário

O desembargador Ney Bello, do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF-1), determinou 

ao juiz da 8ª Vara Federal no Distrito 
Federal que analise, imediatamente, 
o pedido de afastamento do ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A ação foi apresentada pelo Mi-
nistério Público Federal há mais de 
três meses e, até esta terça-feira 13, 
ainda não havia decisão sobre o pedi-
do. O magistrado também incluiu a o 
processo na pauta de julgamento do 
dia 27 de outubro. A ação será anali-
sada pela 3ª Turma da Corte.

O Ministério do Meio Ambiente 
disse que “a PGR (Procuradoria-Geral 
da República) e o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) já reconheceram que 
não existe sequer indício real de fato 
imputado ao ministro”.

O MPF acionou a Justiça em julho, 
alegando que Ricardo Salles promoveu 
uma “desestruturação dolosa das estru-
turas de proteção ao meio ambiente”.

“Caso não haja o cautelar afasta-

mento do requerido do cargo de Mi-
nistro do Meio Ambiente o aumento 
exponencial e alarmante do desma-
tamento da Amazônia, consequência 
direta do desmonte deliberado de 
políticas públicas voltadas à proteção 
do meio ambiente, pode levar a Flo-
resta Amazônica a um ‘ponto de não 
retorno’, situação na qual a floresta 
não consegue mais se regenerar”, dis-
seram os promotores.

A Defensoria Pública da União 
(DPU) do Distrito Federal e 
a Organização dos Cegos do 

Brasil entraram com uma ação públi-
ca na Justiça para que o Banco Cen-
tral suspenda a confecção das notas 
de R$ 200.

Na ação, protocolada na última 
sexta-feira 9, os defensores públicos 
alegam “falta de acessibilidade”, já 
que a cédula tem as mesmas dimen-
sões que as notas de R$ 20.

“A inviabilização da identificação 
da nova cédula pelas pessoas com 
deficiência visual, por gerar efeitos 
de exclusão e prejuízo ao exercício 
dos direitos dessa comunidade, ca-

racteriza discriminação por parte da 
Administração Pública”, diz trecho do 
documento.

A ação também pede a aplicação 
de multa de R$ 50 mil por dia em caso 
de descumprimento.

No site, o Banco Central afirma 
que as notas de R$ 20 e de R$ 200 
possuem as mesmas dimensões por-
que houve “curto espaço de tempo” 
para a nota entrar em circulação. O 
banco declara também que, para a 
nota ter um tamanho maior com a 
adequada adaptação de segurança, 
“seria necessária adaptação do par-
que fabril, o que não era viável no 
tempo disponível”.

ACOLHIMENTO  | Uma criança ou adolescente pode receber a medida protetiva de acolhimento institucional 
desde que esteja em situação de risco, negligência, abandono, maus-tratos, entre outras violações de direitos

Das mais de 5 mil crianças aptas pa-
ra adoção no Brasil neste momen-
to, 785 estão na região Nordeste 

e 54 no Rio Grande do Norte, o quarto 
estado com mais crianças aptas na região, 
superado apenas pelo Ceará com 201, Per-
nambuco com 154 e Bahia com 136.  

Segundo dados do Sistema Nacio-
nal de Adoção e Acolhimento (SNA), 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
mais de 30 mil crianças e adolescentes 
estão em situação de acolhimento em 
mais 4.533 unidades em todo o País. 
Deste total, 5.154 estão aptas a serem 
adotadas.

Uma criança ou adolescente pode 
receber a medida protetiva de acolhi-
mento institucional desde que esteja 
em comprovada situação de risco, 
negligência, abandono, maus-tratos, 
entre outras violações de direitos.

A medida tem caráter tempo-
rário, até o retorno da acolhida, por 
adoção ou reintegração familiar, con-
siderando o interesse da criança e do 
adolescente.

O Sistema Nacional de Adoção e 
Acolhimento (SNA) foi criado no ano 
passado e nasceu da união do Cadas-
tro Nacional de Adoção (CNA) e do Ca-
dastro Nacional de Crianças Acolhidas 
(CNCA).

Ele passou a ser obrigatório para 
os tribunais exatamente há um ano e 
passou a integrar os dados de todos os 
órgãos, realizando buscas automáticas 
de famílias para as crianças em qual-
quer região do País.

São os dados destes processos que 
foram unificados eletronicamente e ago-
ra são consolidados em tempo real e dão 
um retrato apresentação de dados sobre 
adoção e do acolhimento no Brasil.

O tempo que as crianças perma-
necem nos abrigos é um dos aspectos 
relevantes a ser observado. Segundo o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), esse período não pode ultrapas-
sar 18 meses.  

Hoje, calcula-se no Brasil que 7.997 
crianças na fase da primeira infância 
– de 0 a 6 anos - estão em situação de 
acolhimento, sendo pouco mais da 
metade do sexo masculino.

Deste total, 1.875 crianças com até 
3 anos aguardam até seis meses pelo 
retorno à família de origem ou pela 
adoção. Já a maior parcela das crianças 

entre 3 e 6 anos permanece entre 12 e 24 
meses nas unidades de acolhimento.

A faixa etária que compõe a maior 
parte dos abrigados no Brasil são os 
adolescentes. São 8.643 com mais de 
15 anos, sendo mais da metade do se-
xo masculino. Deste total, 3.142 estão 
abrigadas há mais de três anos e não 
têm irmãos nas mesmas condições.

Segundo o CNJ, o SNA permite 
uma visão geral do processo da criança 
e adolescente, desde sua entrada no 
sistema de proteção e acolhimento até 
a sua saída, quer seja pela adoção, quer 
seja pela reintegração familiar.

Acrescenta que o sistema também 
estabelece uma lista das pessoas aptas 
a adotar, ordenada cronologicamente, 
mediante prévia habilitação para in-
gresso no sistema.

A defesa do ex-ministro da Jus-
tiça Sergio Moro pediu nesta 
terça-feira 13 que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) defina um novo 
relator para o inquérito que apura se o 
presidente Jair Bolsonaro tentou inter-
ferir politicamente na Polícia Federal.

O inquérito se baseia em acusa-
ções feitas por Moro e estava sob rela-
toria do ministro Celso de Mello, que se 
aposentou nesta terça.

O regimento do STF define que, em 
casos assim, os processos podem ser 
redesignados para os outros ministros 
ou entregues ao sucessor de quem se 
aposenta. O presidente Jair Bolsonaro 
indicou o desembargador Kassio Nu-
nes Marques para a vaga, mas o Sena-
do ainda precisa aprovar o nome.

“Desta forma, partindo da premis-
sa objetiva decorrente da aposentado-
ria do Exmo. Ministro Celso de Mello, o 
presente Inquérito Policial não possui 
Relator originário a partir da data de 
hoje, razão pela qual, dentro do per-

missivo regimental e a pedido da parte 
interessada, neste caso, representa-
da pelo ora peticionário, requer-se a 
imediata redistribuição do feito nos 
termos dos dispositivos regimentais 
acima mencionados”, diz o documento 
dos advogados de Moro.

Assim como Bolsonaro, o ex-minis-
tro da Justiça aparece no inquérito co-
mo investigado. A investigação foi aber-
ta com aval do STF porque Moro, ao 
deixar o cargo, acusou o presidente da 
República de tentar interferir politica-
mente no comando da Polícia Federal.

Estado tem 54 crianças aptas para adoção, segundo sistema do Conselho Nacional de Justiça

Presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

RN é o 4º do Nordeste com
mais crianças aptas à adoção

Defesa de Moro pede que STF
escolha novo relator para inquérito

Desembargador manda juiz 
analisar pedido contra Salles

Defensoria quer tirar nota
de R$ 200 de circulação

AFASTAMENTO DO MINISTRO

DINHEIRO

INTERFERÊNCIA NA PF

ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

LIA DE PAULA / AGÊNCIA SENADO



Os corredores do Mercado 
das Rocas, na Zona Leste 
de Natal, estão preparados 

para receber comerciantes, turistas 
e demais consumidores depois de 
anos de obras arrastadas, reformas 
imprevistas e subutilização. Agora, 
a promessa é que o lugar volte a ter 
vida, mesmo ainda em meio à pande-
mia da Covid-19. A Prefeitura do Na-
tal autorizou a reabertura do prédio 
no início do mês para ocupação dos 
permissionários, que têm até o dia 30 
para colocar os boxes em pleno fun-
cionamento.   

O clima é de expectativa no cen-
tro comercial, que fica no coração da 
Zona Leste da capital potiguar. Vá-
rios compartimentos já estão sendo 
organizados pelos donos e o local co-
meça a ganhar novas cores. Antônio 
Carlos foi abordado pela reportagem 
do Agora RN quando estava arru-
mando o próprio restaurante. 

“Está diferenciado, amplo, parece 
um mini shopping. Acredito que vai 
dar certo daqui pra frente, pois o nos-
so maior problema foi solucionado”, 
afirmou Antônio Carlos. 

Ele se refere ao problema do calor 
extremo: era tão forte que os comer-
ciantes abandonaram o prédio. “Pa-
recia uma sauna e a sensação era de 
50ºC. Lembro que um colega vendia 
chocolates e todos derreteram em 
menos de 1 hora”, contou  Antônio 
Carlos. 

“O teto foi substituído e agora 
temos ventiladores disponíveis. A 
orientação repassada pelo pesso-
al terceirizado é manter as janelas 
abertas o dia todo, para que haja a 
circulação do ar”.   

O Mercado foi fechado em 2008 
para uma reforma geral, sendo entre-
gue à população somente em 2016. 
As obras foram concluídas, mas 
cheias de falhas estruturais – a prin-
cipal delas, o teto, que foi feito de um 
material de plástico e concentrava o 
calor dentro do ambiente. 

O prédio não foi fechado nova-
mente, porém, diante da alta tempe-
ratura, a permanência no local se tor-
nou praticamente inviável e muitos 
comerciantes deixaram de oferecer 
os serviços dentro do edifício. 

Começou então a fase de “rea-
juste térmico”, que perdurou até o 
início deste ano e, com a pandemia, 
a reinauguração prevista para março 
foi adiada para outubro. Segundo An-
tônio, a cobertura atual permite que 
o lugar fique mais arejado. 

“É composta por alumínio e 
tem uma fibra de vidro, que ajuda a 
resfriar”, revelou. “Com a estrutura 
repensada e com a colaboração dos 
companheiros permissionários, o 
calor não será mais um incômodo e 
voltaremos a ter renda”. 

Francisco Bezerra, o “Seu Chico”, 
também enxerga um futuro melhor 
para o Mercado, que é o lar dele há 

cerca de 50 anos. “Eu vendia banana 
no mercado da Cidade Alta, quando 
aconteceu o incêndio. Vim parar aqui 
e hoje em dia vendo embalagens”, re-
cordou. O comerciante defende que 
a ocupação dos boxes é necessária 
para a sobrevivência do negócio. “Se 
não tiver quem ofereça produto, não 
vai ter quem compre. Precisamos de 
gente para as lojas”.   

Dos 83 boxes disponíveis, 23 
foram destinados a antigos proprie-
tários, como Francisco. Do total, 49 
permissionários manifestaram in-
teresse na ocupação dos boxes. Os 
34 restantes serão disponibilizados 
para locação em uma nova licitação, 
que ainda não tem data prevista pa-
ra realização. Lá, há espaços para a 
venda de artesanato, salão de beleza, 
padaria, restaurantes self-service, ca-
chaçarias, entre outros.   

ESTRUTURA 
O Mercado das Rocas, localizado 

na zona Leste de Natal, foi batizado 
de “Francisca Barros de Morais” em 
homenagem a Chiquinha, da Peixada 
da Comadre, que fortaleceu a culiná-
ria tradicional potiguar ao longo dos 
últimos anos. 

O prédio tem 3.715,6 mil metros 
quadrados de área construída e con-
ta com dois andares, com elevador 
e escadas disponíveis. As vagas de 
estacionamento somam 50, sendo 30 
para carros e 20 para motos. 
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RODOVIAS

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu 18 pessoas 
por crimes trânsito durante 
a Operação Nossa Senhora 
Aparecida 2020. As atividades 
foram iniciadas na sexta-feira 
9 e encerradas na madrugada 
desta terça-feira 13.

As ações se voltaram ao 
monitoramento dos indicadores 
de esforços, criminalidade e aci-
dentalidade, especialmente com 
o reforço de efetivo para o poli-
ciamento ostensivo preventivo, 
em locais e horários de maior 
incidência de acidentes graves e 
ocorrências criminais.

Os esforços do policiamento 
qualificado resultaram na fisca-
lização de 4.754 pessoas e 4.230 
veículos. E para coibir a perigosa 
combinação de álcool e direção, 
os agentes realizaram mais de 
451 testes do etilômetro.

Colocaram em risco suas vi-
das e de outros usuários das ro-
dovias, 33 motoristas autuados 
por alcoolemia ao volante, sendo 
dois deles presos pelo crime de 
embriaguez. Obrigatório não só 
para o motorista, mas também 
para todos os ocupantes do ve-
ículo, o cinto de segurança, ou 
melhor, o não uso dele gerou 75 
autuações.

Nesse ranking de imprudên-
cias mais observadas pelos PRFs 
estão ainda o não uso do capace-
te para os ocupantes de veículos 
duas rodas. 68 pessoas, condu-
tores e garupas, foram flagrados 
sem esse equipamento que pode 
salvar vidas. Quando o assunto 
é ultrapassagem proibida, não 
importa qual o veículo: motos, 
automóveis ou veículos de carga, 
ao todo, 185 condutores foram 
flagrados realizando essa mano-
bra perigosa.

Motivados por diversos 
fatores, especialmente os rela-
cionados ao comportamento do 
condutor, a  Polícia Rodoviária 
Federal  do Rio Grande do Norte 
registrou um total de 15 aciden-
tes nas BRs que cortam o Esta-
do. E a consequência de tantas 
colisões, saídas de pista, quedas 
e outros tipos de acidente é o 
registro de quatro ocorrências 
graves, 16 pessoas feridas e uma 
morte durante a Operação.

PRF PRENDE 18 
PESSOAS NA 
OPERAÇÃO NOSSA 
SENHORA APARECIDA

12 anos de espera
MERCADO DAS ROCAS| Fechado em 2008 para reformas, o centro 
comercial reabriu em 2016, mas voltou a ser fechado por problemas 
estruturais. Comercientes aguardam por abertura sem imprevistos 

Parecia uma sauna e a 
sensação era de 50ºC. 
Lembro que um colega 
vendia chocolates e todos 
derreteram” 

ANTÔNIO CARLOS  
EMPRESÁRIO

“

83

2008

permissionários de boxes 
do estabelecimento

é o ano em que e reforma do 
Mercado das Rocas foi iniciada

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Dos 83 boxes disponíveis, 49 permissionários manifestaram interesse na ocupação dos boxes

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Operação terminou na segunda 12
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VIOLÊNCIA | Rio Grande do Norte soma oito assassinatos de 
menores de 11 anos de idade em 2020. No ano passado, 
entre 1º de janeiro e 13 de outubro, foram 6 mortes com esta mesma 
faixa etária – o que representa um crescimento de 33%  

ANDERSON BARBOSA  

ORio Grande do Norte registrou 
neste último � m de semana, na 
véspera do Dia das Crianças, 

uma marca triste: somou o 8º assassi-
nato de uma vítima menor de 11 anos 
de idade. No ano passado, entre 1º de 
janeiro e 13 de outubro, foram 6 mortes 
com esta mesma faixa etária – o que re-
presenta um crescimento de 33%.

O assassinato neste � m de semana 
aconteceu no domingo 11, em Macaí-
ba, na Grande Natal. Havia um evento 
em celebração ao Dia das Crianças, na 
Rua Rio Grande do Norte, no bairro 
Vilar. Alef Rian França da Silva estava 
com seus pais, na � la para entrar na fes-

ta quando dois homens em uma moto 
se aproximaram da família e atiraram. 
Um dos disparos atingiu a cabeça do 
menino. O pai do garoto foi ferido de 
raspão, nas costas.

Foi o próprio pai, mesmo ferido, 
quem socorreu o � lho para a UPA da 
cidade. Contudo, o menino não resis-
tiu aos ferimentos. Após os disparos, 
policiais militares � zeram buscas pelos 
bandidos, mas não encontraram ne-
nhum suspeito.

A Polícia Civil disse que ainda bus-
ca pistas dos criminosos e pede que a 
população colabore com as investiga-
ções ligando para o Disque Denúncia, 
por meio do número 181. A chamada é 
gratuita.

O Rio Grande do Norte totali-
za 1.161 assassinatos registrados 
este ano. O número é 1,5% maior 
que o total de mortes violentas re-
gistradas no ano passado (1.144) – 
apesar de os últimos cinco meses 
terem sido de queda consecutiva.

Em meio a tudo isso, outro 
dado chama a atenção: o total de 
adolescentes que perderam suas 
vidas no Estado. Em 2019, foram 
mortas 99 pessoas entre 12 e 17 
anos. Agora em 2020, foram regis-
trados até o momento 59 mortes 
nesta mesma faixa de idade, o que 
signi� ca uma redução de pouco 
mais de 40%.

Os dados são da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte  
(UFRN), por meio da Rede e Insti-
tuto de Pesquisa Observatório da 
Violência (Obvio).

NÚMEROS

Mortos em 2019 (de 1º de janeiro a 13 de outubro): 1.144

De 0 a 11 anos: 6 casos
De 12 a 17 anos: 99 casos
De 18 a 24 anos: 372 casos
De 25 a 29 anos: 178 casos
De 30 a 34 anos: 138 casos
De 35 a 64 anos: 312 casos
De 65 ou mais: 13 casos
Idade não confirmada: 26 casos

Mortos em 2020 (de 1º de janeiro a 13 de outubro): 1.161

De 0 a 11 anos: 8 casos
De 12 a 17 anos: 59 casos
De 18 a 24 anos: 380 casos
De 25 a 29 anos: 212 casos
De 30 a 34 anos: 145 casos
De 35 a 64 anos: 308 casos
De 65 ou mais: 20 casos
Idade não confirmada: 29 casos

CONDUTA LETAL

Do total de 1.161 crimes de violência letal intencional registrados este ano no RN, 941 foram de homicídio 
doloso (quando há a intenção de matar). A intervenção policial vem como segunda conduta mais letal no 

estado, somando até o momento 116 ocorrências. Na sequência vêm: latrocínio (roubo seguido de morte), 
com 52 casos; lesão corporal seguida de morte, com 42 registros; e por último o feminicídio, com 10 

ocorrências contabilizadas em 2020.

ARMA DE FOGO É A QUE MAIS MATA

Entre os armamentos ou meios empregados pelos assassinos, a arma de fogo é a que mais mata no estado. 
Neste ano, 1.026 pessoas foram mortas a tiros no Rio Grande do Norte. O segundo meio que mais mata é a 

arma branca, com 71 casos registrados – tendo a faca como principal instrumento causador do óbito.
Em seguida vêm: espancamento, com 15 ocorrências; objeto contundente, como pedras, por exemplo, com 
13 casos registrados; e asfixia mecânica, com 1 caso. Em outros 35 assassinatos não foi possível identificar 

o objeto ou meio empregado pelos criminosos.

HOMENS PARDOS SÃO OS QUE MAIS MORREM

Com relação a sexo e etnia, homens de cor parda são os que mais morrem vítimas de violência no Rio 
Grande do Norte. Dos 1.161 assassinatos registrados até agora, 1.091 são do sexo masculino e 68 de sexo 

feminino. Em dois casos, os peritos criminais ainda não conseguiram identificar o sexo das vítimas.
Com relação à etnia, 825 vítimas tinham a cor parda. Da cor negra eram 180, brancos eram 123, e em 33 

casos a vítima aparece com a cor da pele ignorada.

Cai número de 
adolescentes 
mortos no RN

Inocência perdida 

Fonte: OBVIO
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MORTES VIOLENTAS
Rio Grande do Norte totaliza 
1.161 assassinatos registrados 
em 2020

TOP 10 DA VIOLÊNCIA

Abaixo, confira as 10 
cidades potiguares que mais 
registraram assassinatos este 
ano. Destaque para Natal, 
Mossoró e São Gonçalo do 
Amarante.

1) Natal: 225
2) Mossoró: 148
3) São Gonçalo do Amarante: 61
4) Parnamirim: 59
5) Macaíba: 54
6) Ceará-Mirim: 37
7) Extremoz: 35
8) São José de Mipibu: 21
9) Caicó: 19
10) Nísia Floresta: 13

CONDUTA LETAL

Do total de 1.161 crimes de violência letal intencional registrados este ano no RN, 941 foram de homicídio 
doloso (quando há a intenção de matar). A intervenção policial vem como segunda conduta mais letal no 

estado, somando até o momento 116 ocorrências. Na sequência vêm: latrocínio (roubo seguido de morte), 
com 52 casos; lesão corporal seguida de morte, com 42 registros; e por último o feminicídio, com 10 

ocorrências contabilizadas em 2020.

ARMA DE FOGO É A QUE MAIS MATA

Entre os armamentos ou meios empregados pelos assassinos, a arma de fogo é a que mais mata no estado. 
Neste ano, 1.026 pessoas foram mortas a tiros no Rio Grande do Norte. O segundo meio que mais mata é a 

arma branca, com 71 casos registrados – tendo a faca como principal instrumento causador do óbito.
Em seguida vêm: espancamento, com 15 ocorrências; objeto contundente, como pedras, por exemplo, com 
13 casos registrados; e asfixia mecânica, com 1 caso. Em outros 35 assassinatos não foi possível identificar 

o objeto ou meio empregado pelos criminosos.

HOMENS PARDOS SÃO OS QUE MAIS MORREM

Com relação a sexo e etnia, homens de cor parda são os que mais morrem vítimas de violência no Rio 
Grande do Norte. Dos 1.161 assassinatos registrados até agora, 1.091 são do sexo masculino e 68 de sexo 

feminino. Em dois casos, os peritos criminais ainda não conseguiram identificar o sexo das vítimas.
Com relação à etnia, 825 vítimas tinham a cor parda. Da cor negra eram 180, brancos eram 123, e em 33 

casos a vítima aparece com a cor da pele ignorada.

GETTY IMAGES

Inocência perdida 
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RETOMADA | Ideia é de que o recurso passe a ser utilizado para fomentar os negócios no próprio território 
potiguar a partir da criação de um fundo financeiro para garantir o pagamento por parte do poder público

As novas regras de incentivo para 
as micro e pequenas empresas 
no Rio Grande do Norte serão 

encaminhadas para votação no ple-
nário na Assembleia Legislativa nos 
próximos dias. A expectativa é do pre-
sidente da Casa, o deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), que recebeu nesta 
terça-feira 13 o texto final do projeto da 
lei estadual pela Frente Parlamentar de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

A partir da sanção da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas, essa faixa 
beneficiada pela legislação — e que 
representa mais de 90% dos negócios 
ativos no estado — pode acessar por 
volta de R$ 1 bilhão em compras gover-
namentais. A ideia é que este recurso 
passe a ser utilizado para fomentar os 
negócios no próprio território potiguar 
a partir da criação de um fundo finan-
ceiro para garantir o pagamento por 
parte do poder público.

Nesta terça-feira 13 o presidente 
da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira de Souza, teve uma reunião 
com o presidente da Federação da In-
dústria (Fiern), Amaro Sales, na qual 
foi apresentado o projeto da Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa, que está 
pronto para ir à votação em plenário. O 
texto passou por ajustes nas comissões 
parlamentares da Casa ao longo das 
últimas semanas. 

Durante o encontro, que teve a 
participação de representantes das 
entidades empresariais do Estado, 
Ezequiel  garantiu que o projeto da Lei 
Geral estará entre os projetos prioritá-
rios para entrar na pauta de votação 
do Legislativo estadual. “Um setor que  
responde por mais de 50% dos empre-
gos gerados e 40% da massa salarial no 

país, que é a situação das micro e pe-
quenas empresas, precisa de um incen-
tivo e de uma proteção, que estamos 
próximos de conquistar finalmente 
no Estado”, comentou Amaro Sales no 
final do encontro. “Fizemos uma Fren-
te com deputados comprometidos 
com esse projeto e este é o resultado. 
Estamos em um estado que precisa re-
tomar a sua economia e vamos pautar 
esta matéria devido a sua urgência e 
necessidade”, afirmou ele.

O presidente da Frente Parla-
mentar da Micro e Pequena Empresa, 
deputado Kleber Rodrigues (PL), fez a 
entrega oficial do projeto a Ezequiel. 
Antes, ele realizou uma pequena apre-
sentação do projeto e dos debates rea-
lizados até agora.

Segundo Kleber, o projeto permi-
tirá a desburocratização do sistema, 
abrindo espaço aos pequenos negócios  

para um tratamento diferenciado jun-
to ao poder público, além de autorizar 
que compras governamentais sejam 
feitas em empresas potiguares.

O superintendente do Sebrae, Zeca 
Melo, também comentou o encontro 
com o presidente da Assembléia.  “É 
mais uma etapa vencida. Esperamos 
que o projeto de lei seja aprovado e 
sancionada para, em seguida, lutar-
mos para que a Lei se transforme em 
realidade.

 A lei regulamenta, em âmbito esta-
dual, o tratamento diferenciado, favo-
recido e simplificado a ser dispensado 
às microempresas (ME), às empresas 
de pequeno porte (EPP), aos micro-
empreendedores individuais (MEI) e a 
outras modalidades de empresas a elas 
equiparadas.

O documento também foi ampla-
mente debatido com o Sebrae, entida-
de que promove a competitividade e o 
desenvolvimento dos pequenos negó-
cios e estimula o empreendedorismo.

O presidente do Sistema Fecomér-
cio, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
agradeceu aos parlamentares pela 
forma como receberam o projeto de lei 
encaminhado pelo Governo do Estado 
e a apreciação do texto pelas comis-
sões, que aprimoraram e aprovaram 
de forma célere. 

“Nós temos certeza que esta Lei 
Geral vai contribuir muito para as mi-
cro e pequenas empresas, que geram 
empregos e renda para o nosso estado. 
Quero parabenizar os parlamentares e 
a governadora que tiveram uma aten-
ção toda especial, ouvindo as institui-
ções que participaram ativamente da 
construção desse texto da Lei Geral”, 
encerrou Marcelo Queiroz.

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, teve reunião com representantes do setor produtivo nesta terça-feira 13

Lei das micro e pequenas 
vai gerar R$ 1 bilhão em 
compras governamentais

Um setor que responde 
por mais de 50% dos 
empregos gerados e 40% 
da massa salarial no país, 
que é a situação das micro 
e pequenas empresas, 
precisa de um incentivo e de 
proteção”

“
AMARO SALES
PRESIDENTE DA FIERN

EDUARDO MAIA / ALRN

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CENTRAL EOLICA TERRA SANTA SPE II LTDA, 24.894.829/0001-43 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Operação para a Central Eólica Terra Santa II, localizado na, Fazenda Capril Farias, zona rural do município de 
Caiçara do Norte /RN.

Augusto Carmo
Representante Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
10ª Vara Cível da Comarca de Natal - Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
Processo: 0834158-87.2019.8.20.5001  
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A  
RÉU: JOSE ALVES CABRAL  

DECISÃO 
Vistos em correição.  
BANCO J. SAFRA S.A, qualificado nos autos, promove busca e apreensão contra JOSE ALVES CABRAL, cujo 

objeto é o veículo automotor descrito na inicial.  
Afirma que o requerido se tornou inadimplente em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária 

em garantia.  
Pede liminar de busca e apreensão. 
É o relatório.  
O pedido vem acompanhado do contrato firmado entre as partes e de documento de notificação extrajudicial 

acerca da falta de pagamento de parte do financiamento. 
O artigo 3º do Decreto-lei 911/69 preceitua que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 
que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.  

Sobre o valor das parcelas em atraso devem incidir os acessórios previstos no contrato, vez que não se iniciou 
discussão a respeito. Quanto às despesas cartorárias e de honorários advocatícios, a imposição só poderá ser feita por 
sentença final.  

O cálculo do valor destinado à purgação da mora deve ser integrado pelas parcelas previstas no § 1º do artigo 2º, 
da supracitada norma jurídica. 

Essa a orientação da Corte Superior:  
“Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga 
da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e 
apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 
911/69.” (AgRg no REsp 1249149 / PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA DJe 09/11/2012)  

Isto posto, atendidos os requisitos legais para a concessão respectiva, defiro a busca e apreensão liminar do bem 
descrito inicialmente. Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento efetivar-se-á com a 
apreensão do veículo, pondo-o em seguida à disposição da parte autora. Para o fiel e integral cumprimento do 
mandado, autorizo, de logo, para a hipótese de resistência, o seu cumprimento coercitivo com os limites naturais 
impostos pela razoabilidade e proporcionalidade no emprego da força.  

Cumprida ou não a liminar, cite-se a parte ré para contestar em quinze (15) dias, sob pena de revelia, e intime-se 
para em cinco (05) dias depositar o valor da dívida devidamente atualizada e com os encargos da mora, com a 
advertência de que, caso não haja pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 
no patrimônio do credor fiduciário. (art. 56 da Lei 10.931/2004).  

Determino que, no caso de apreensão do veículo dentro do prazo para purgação da mora, vindo a parte ré a 
depositar a dívida cobrada, não poderá o autor retirá-lo de dentro dos limites do Estado.  

Através do RENAJUD foi determinado o impedimento do registro de propriedade do veículo, do licenciamento e 
circulação, conforme tela em anexo.  
P. I.  

NATAL/RN, 12 de agosto de 2019 
MARCELO PINTO VARELLA 

Juiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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O Governo do Rio Grande do 
Norte vai manter a redução 
do ICMS da energia elétrica 

para os meios de hospedagem de 25% 
para 12% até dezembro de 2021. Com 
isso, o o Estado é a única unidade da 
federação a conceder a prorrogação 
do benefício.

Sobre a redução do ICMS, o pre-
sidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do RN (ABIH), José 
Odécio, diz que a manutenção garante 
a subsistência do setor hoteleiro. 

"Esse é um período em que é pre-
ciso darmos as mãos no sentido de 
sairmos juntos da crise para gerarmos 
empregos e também divisas ao Rio 
Grande do Norte. Fica aqui registrado 
o nosso agradecimento à governadora 
Fátima Bezerra pelo suporte”, disse Jo-
sé Odécio.

Além da redução do ICMS, o Go-
verno estreitou uma parceria com a 
Agência de Fomento (AGN) para criar 
linhas de crédito exclusivas ao setor. 
Criou, também, o programa Turismo 
Cidadão, inédito no Brasil junto à se-
cretaria de Tributação, que foi outra 

forma encontrada para oxigenar a ca-
deia produtiva, incentivando o público 
local – considerado um dos mais im-
portantes no processo de retomada – a 
viajar dentro do próprio estado . 

Segundo a secretária estadual do 
Turismo, Aninha Costa, a redução do 
ICMS é importante para fortalecer o 

setor e, com isso, manter empregos. 
"A economia do turismo é muito im-
portante para que possamos mitigar 
os impactos da pandemia e colaborar 
para a manutenção de empregos e au-
mentar a distribuição de renda com a 
retomada do turismo no Rio Grande do 
Norte”, concluiu.
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Governo vai manter a redução do ICMS da energia elétrica para hotelaria de 25% para 12% 

Governo do Estado prorroga redução 
do imposto para a hotelaria até 2021

AJUDA

RECURSOS | Caixa Econômica ampliou de 30% para até 35% a margem dos empréstimos consignados que 
podem ser obtidos por aposentados e pensionistas em todo o Brasil do Instituto Nacional do Seguro Social

A Caixa Econômica Federal am-
pliou de 30% para até 35% a 
margem consignável dos em-

préstimos que podem ser obtidos por 
aposentados e pensionistas do Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS). O 
novo limite vale até o � m do ano, quan-
do se encerra o período de calamidade 
pública em decorrência da pandemia 
de Covid-19, tanto para novos contra-
tos como para renovações.

De acordo com o banco, as taxas 
cobradas variam entre 1,34% e 1,50% 
por um prazo de até 84 parcelas. “Além 
de ampliar o percentual de comprome-
timento de renda destinado a emprés-
timos, a medida destina um percentual 
de até 5% do total do valor do benefício 
para saques ou pagamento da fatura 
do cartão de crédito, totalizando 40%”, 
informou a Caixa, em nota.

No caso de novos contratos, reno-
vações ou portabilidade de outros ban-
cos, é possível usar prazo de carência 
de até 90 dias para começar a pagar 
as prestações. “O prazo do contrato 
original também pode ser aumenta-
do na renovação, seja para diminuir 
o valor das parcelas mensais ou para 
aumentar o valor do crédito a receber”, 
acrescenta o banco, ao lembrar que 
aposentados e pensionistas que têm 
o empréstimo consignado contratado 
em outro banco podem solicitar a por-
tabilidade da operação de crédito.

Com a nova margem, um bene� ci-
ário que recebe R$ 2 mil mensais pelo 
INSS e podia obter empréstimo de até 
R$ 29,6 mil, com a margem margem 

consignável em 30%, passa a poder 
contratar empréstimos de até R$ 34,5 
mil, com a nova margem (35%). Para 
os que recebem benefício de R$ 5 mil, 
o valor do empréstimo passa de R$ 68,5 
mil para R$ 79,9 mil.

A contratação ou renovação de 
empréstimo consignado pode ser fei-
ta por meio de algumas plataformas 
disponibilizadas pela Caixa, entre as 
quais a Plataforma Agora SIM; o Inter-
net Banking; e o correspondente Caixa 
Aqui Negocial. A operação pode ser fei-
ta também nas agências da Caixa e de 
seus canais de autoatendimento.

Taxas cobradas pelo empréstimo variam entre 1,34% e 1,50% por um prazo de até 84 parcelas

Caixa amplia até dezembro margem 
do empréstimo consignado para 35%

90 dias
é o prazo de carência para que 

os aposentados comecem a 
pagar empréstimo

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

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 – Beira Rio, localizado no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

SERVIÇO ÚNICO NOTARIAL E REGISTRAL - NÍSIA FLORESTA/RN 
BEL. CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS - NOTÁRIO PÚBLICO 

Rua João Batista Gondim, nº 50, Centro, Nísia Floresta/RN - CEP. 59.164-000 
Fone: (084) 3277.2228 - E-mail: contato@cartorionisiafloresta.com 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
   O Bel. CARLOS DANTAS, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da lei.                                
   FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 
4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados Getúlio Silva Filho e sua esposa Joselita Munford Silva, 
seus herdeiros e/ou sucessores, e demais terceiros eventualmente interessados para, querendo no prazo de 15 
(quinze) dias, se manifestarem, sobre o pedido de Reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA, que se processa no Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta/RN, prenotado sob o nº 
30.174/2020, formulado pela requerente, EDITE NIZIA DE MEDEIROS, nascida aos 16/09/1943, CNH/DETRAN-
03029570783, onde consta o RG-148985-ITEP/RN, CPF-328.531.494-04, filha de Manoel Lobo de Medeiros e Josefa 
Nizia de Medeiros, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Avenida Governador José Varela, nº 2933, Cidade 
Jardim, Natal/RN, CEP. 59.078-300; o qual afirma estar desde 15/07/1986 na posse do imóvel, transcorridos 34 anos 
ininterruptos, atendendo a previsão legal exposta no Art. 1.238 do Código Civil Brasileiro, consistente de: Um terreno 
designado pelo lote 28, da quadra 06, do Loteamento Camurupim I, situado na Rua Projetada 04, no lugar Praia de 
Camurupim, neste município,  o qual mede 300,00m2 de superfície, o qual apresenta a seguinte descrição perimetral:  
no vértice V-1, de coordenadas N 9.326.400,789m e E 267.366,978m, deste segue confrontando com Rua Projetada 
04, com azimute de 237º31’44” por uma distância de 12,00 metros até o vértice V-2, de coordenadas N 9.326.394,346m 
e E 267.356,854m; deste segue confrontando com lote 30, com azimute de 327º31’44” por uma distância de 25,00 
metros até o vértice V-3, de coordenadas N 9.326.415,438m e E 267.343,432m;  deste segue confrontando com lote 
27, com azimute de 57º31’44” por uma distância de 12,00 metros até o vértice V-4, de coordenadas N 9.326.421,880m 
e E 267.353,556; deste segue confrontando com lote 26, com azimute 147º31’44” por uma distância de 25,00 metros 
até o vértice V-1, ponto inicial da descrição deste perímetro, todas as coordenadas descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
33º WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção UTM. Que o imóvel em referência se encontra registrado na matrícula 207, em nome de Getúlio 
Silva Filho e sua esposa Joselita Munford Silva. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal de grande circulação por dois dias consecutivos, e em lugar de costume desta 
Serventia, interpretando-se o silêncio como concordância ao pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA. Eu, ___________, Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Nísia Floresta/RN – 
18/08/2020. 
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REQUERENDO LICENÇA SIMPLIFICADA

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 Simplificada (LS) 
referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – Cerro Corá, localizado no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Prefeitura Municipal de Extremoz, CNPJ 08.204.497/0001-71, torna público que está 
requerendo junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, do município de 
Extremoz - SEMUR  a Licença Simplificada para Urbanização da Orla da Praia de Genipabú, 
localizado na Rua Capitão José da Penha S/N, Centro, Extremoz/RN, CEP 59575-000.

Extremoz/RN, 13 de outubro de 2020
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA

Prefeito

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Cristiane Raquel Guilherme Guedes, CNPJ 11.692.881/0001-75, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a concessão da Licença 
de Regularização de Operação (LRO), com prazo de validade até 02/10/2022, em favor do empreendimento 
Armazenamento e revenda de recipientes transportáveis de GLP, Localizado na Rua João Cordeiro, nº01, 
Barrocas, Mossoró-RN.

Cristiane Raquel Guilherme Guedes
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA/ PANIFICADORA UNI PÃES, CNPJ 13.962.868/0001-14, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a Padaria e confeitaria com predominância 
de revenda, localizada na Rua Aracaju, n °118, Centro Vera Cruz/RN, CEP: 59.380-000

FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

M & F EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 28.399.403/0001-74, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada, para 
uma indústria de confecção de roupas localizada na Rua João Pereira da Silva, 198, Assu/RN. 

Marcelo Leite Mafaldo
Sócio Proprietário
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A cantora Lexa foi assaltada quando deixava as gravações do seu programa “TVZ Temporada Lexa”, no 
Multishow, na noite desta segunda-feira 12. Ainda durante o � nal de semana prolongado, ela teve o clipe de seu 
novo single, Sobrenatural , censurado no Youtube. Lançado no � nal de semana o novo clipe de Lexa, Sobrenatural, 
foi censurado pelo Youtube por ter sido considerado ‘impróprio para menores’ . Para assistir o internauta tinha 
que fazer login para con� rmar a idade. Após reclamar nas redes sociais, o Youtube retirou a classi� cação etária. 

O � m do casamento 
de Gusttavo Lima pegou 
Andressa Suita de surpresa. 
Ela se pronunciou sobre a 
separação com o cantor no 
Instagram. “Na madrugada 
de domingo para segunda, fui 
acordada e comunicada que 
não dava mais para a gente 
continuar como um casal. 
Sem qualquer queixa, sem 
nenhum motivo”, disse.

Durante um culto na 
segunda-feira 12, a deputada 
federal Flordelis exibiu a 
tornozeleira eletrônica que foi 
obrigada a usar pela Justiça. 
Durante um momento de 
pregação, ela levantou o vestido 
e apontou para a tornozeleira, 
pedindo para que a � lmassem.

ASSALTADA E CENSURADA, LEXA 
TEM FIM DE SEMANA DE HORRORES

ZAPPING

ANDRESSA SUITA 
SE PRONUNCIA 
EM VÍDEOS SOBRE 
SEPARAÇÃO DE 
GUSTTAVO LIMA FLORDELIS EXIBE 

TORNOZELEIRA

Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:
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O ator Milton Gonçalves, 
de 86 anos, voltou a ser 
internado na segunda-feira 
12 após se sentir mal em casa. 
O artista está no CTI de um 
hospital do Rio de Janeiro. 
Milton esteve internado 95 
dias no Hospital Samaritano, 
Botafogo, no início do ano, 
depois de sofrer um acidente 
vascular cerebral isquêmico 
no dia 10 de fevereiro. Isso foi 
um dia após ele participar de 
uma feijoada na quadra do 
Salgueiro.

ATOR MILTON 
GONÇALVES VOLTA 
A SER INTERNADO



O  livro “Mitos Enredados” é 
a mais nova produção da 
artista visual Ângela Almeida. 

A obra conta com histórias que 
precisam de reconhecimento, 
sobre mitos, lendas e � guras 
que permeiam o imaginário das 
pessoas. Após ler “O livro dos Seres 
Imaginários”, de Jorge Luis Borges, 
ela teve a ânsia de desenhar. 

“Seguindo as narrativas do autor, 
fui criando formas, bichos, pessoas 
que me vinham à imaginação. No 
processo, pensei em outros autores 
que eu poderia buscar para dialogar 
com aqueles seres imaginários de 
Borges. Assim, cheguei a Lévi-
Strauss, com as narrativas dos mitos 
indígenas, e a Câmara Cascudo, com 
os mitos mais populares da nossa 
cultura”, explicou a artista. O livro 
traz ainda fotogra� as autorais. 

O projeto contempla a 
impressão de 1 mil cópias do livro, 
a distribuição dos exemplares para 
as bibliotecas de escolas públicas. 
IFRN, bibliotecas públicas de Natal 
e do Estado, além da publicação 
gratuita no site, além de uma série 
com vídeos que mostram o processo 
de produção.

O  Caravana REC é um projeto 
itinerante que busca 
promover a formação 

técnica, a quali� cação pro� ssional 
e a produção e difusão audiovisual 
no Rio Grande do Norte. A equipe 
percorrerá as cidades de Mossoró, 
Currais Novos, Goianinha e Natal 
nos meses de novembro e dezembro 
– tendo como público-alvo jovens 
de 13 a 19 anos, estudantes e 
moradores.

Com foco no fortalecimento 
da cadeia produtiva do cinema 
e do audiovisual independente 
– seguindo todas os protocolos 
de segurança, de acordo com os 
decretos vigentes, e prezando 
pela segurança para todos os 
participantes envolvidos – serão 
realizadas ações como: o� cina de 
documentário, mostra de curtas 

potiguares realizados nos últimos 
dois anos, e a distribuição dos 
documentários produzidos como 
resultado das o� cinas. 

As o� cinas terão 25 horas de 
duração, entre aulas expositivas e 
práticas, tendo como produto � nal 
um curta-metragem produzido 
pelos jovens participantes. Como 
resultado � nal os � lmes serão 
exibidos no canal o� cial do projeto 
no YouTube, como também em 
exibição pública em cada cidade 
participante.

Carito Cavalcanti, um 
dos facilitadores das o� cinas, 
destacou as novas possibilidades 
de produção audiovisual: “Hoje 
se pode fazer audiovisual com 
aparelho celular, entre outras 
inúmeras possibilidades. O mundo 
virtual e as novas formas de 

comunicação e expressão artística 
criaram um mercado novo e 
dinâmico, que se transforma a cada 
dia. Nossa o� cina tem o objetivo de 
trazer para a realidade dos jovens 
que têm menos acesso a esse tipo 
de conhecimento. 

Os participantes vão conhecer 
todo o processo de realização de 
um documentário e os elementos 
fundamentais para a construção 
de um roteiro, produção, captação 
e edição de um vídeo digital. 
Vamos estimular os alunos a 
descobrirem as potencialidades 
cinematográ� cas do seu lugar, 
da sua comunidade: identi� car 
personagens reais, histórias do 
lugar, e a partir daí realizar um 
curta feito por eles com nosso apoio 
e acompanhamento”.

Outro ponto de destaque será 

a exibição de curta metragens 
potiguares em uma mostra 
itinerante por todas as cidades 
participantes. Os � lmes serão 
selecionados via edital e poderão 
se inscrever curtas de realizadores 
potiguares, rodados no estado do 
RN, com duração máxima de 20 
minutos (incluindo os créditos) e 
� nalizados a partir de janeiro de 
2019. 

As inscrições gratuitas podem 
ser realizadas de 15 a 25 de outubro 
no site. Serão selecionados cinco 
curtas e o resultado da seleção será 
divulgado no dia 2 de novembro. 
Caravana Rec tem realização da 
Pinote Produções e patrocínio 
do Governo do Estado, Fundação 
José Augusto, Cosern e Grupo 
Neoenergia, via Lei Câmara 
Cascudo de Incentivo à Cultura.
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LITERATURA  | Ângela Almeida, artista visual potiguar, acaba de lançar o livro “Mitos Enredados”, que reúne histórias de figuras que permeiam a imaginação popular

CARAVANA REC | Projeto vai oferecer oficinas que terão 25 horas de duração, entre aulas expositivas e práticas, tendo como produto final um curta-metragem

MITOS ENREDADOS

OFICINAS DE 
AUDIOVISUAL

QR CODE
Acesse e baixe o livro
gratuitamente no site

QR CODE
Acesse e siga para a página

do projeto no Instagram

REPRODUÇÃO

Autora da obra, Ângela Almeida é uma das mais originais artistas plásticas do Rio Grande do Norte

Ângela é uma das mais originais 
artistas plásticas do Rio Grande 
do Norte. É nascida em Mossoró, 
mas estabelecida em Natal, 
onde é professora universitária. 
Contemplado pela Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura Djalma 
Maranhão, o projeto conta com 
patrocínio do cemitério e crematório 
Morada da Paz.

Programação:

Caravana REC 
Mossoró: 9 a 14 de novembro 

Currais Novos: 23 a 28 de novembro 
Goianinha: 7 a 12 de dezembro 

Natal: 14 a 18 de dezembro



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

GORDOS JETONS 
Teve mais Rogério Marinho 

em pauta na imprensa nacional. 
Ontem, ele foi destaque em matéria 
publicada pela Folha de S.Paulo 
como o ministro de Bolsonaro 
que mais “in� a” o salário com 
recebimento de “jetons”. O potiguar 
é o primeiro entre os cinco que mais 
se bene� cia com grati� cações por 
participar de reuniões de estatais. 

ACIMA DO TETO 
Segundo a Folha, o ministro do 

Desenvolvimento Regional ganha 
um “extra” de até R$ 21 mil em seu 
salário de R$ 30,9 mil, superando o 
teto do funcionalismo. A reportagem 
repercutiu negativamente nos 
bastidores e rendeu críticas ao 
ministro Paulo Guedes por excesso 
de gastos entre ministros da área 
econômica. 

PASSEIO VISTO 
E esse não foi o único fato 

que deixou o ministro potiguar 
em destaque nesta terça-feira. O 
colunista do O Globo Lauro Jardim 
noticiou que Marinho estava “de 
Havaianas e máscara na mão, na 
madrugada do Leblon”. 

MAL EXEMPLO 
Segundo o jornalista, numa 

saída “temporária” de sua guerra 
com Paulo Guedes, Rogério Marinho 
resolveu passear com a família 
e apareceu no “tradicional BB 
Lanches. “Como típico frequentador 
do Leblon, chegou de máscara na 
mão”. “Depois, comeu na calçada 
enquanto a noite do bairro ainda 
pegava fogo”, contou Jardim. 

EM BUSCA... 
Candidato a prefeito de Natal 

pelo Podemos, comandado com 
rigor no RN pelo senador Styvenson 
Valentim, Afrânio Miranda iniciou os 
contatos com grupos religiosos para 
conquistar as “bê nç ã os divinas para 
essa á rdua e nobre missã o”. Nesta 
terça ele teve um encontro com a 
Igreja Católica, representada pelo 
Arcebispo Dom Jaime Vieira. 

...DA BÊNÇÃO 
Sobre a conversa, Afrânio 

Miranda comentou: “Tivemos um 
momento muito especial, onde 
tivemos oportunidade de conversar 
sobre nosso plano de governo à  
frente da Prefeitura do Natal. 

FALANDO EM ENCONTROS... 
Nesta terça-feira, o vice-

governador Antenor Roberto 
recebeu os superintendentes da 
Caixa Econômica Federal (CFE) 
Lamark Rodrigues (Executivo) e 
Fares Haum Junior (Regional/RN), 
no gabinete da vice governadoria. 
Encontro com intenção de estreitar 
o relacionamento e as parcerias 
entre o Governo do Estado e a Caixa 
Econômica Federal. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> “Bolsonaro tinha um 

entorno paralelo, não se pautava 
no Ministério da Saúde ou os 
ministros do campo militar. 
Ele se pautava pela internet, 
esse mundo virtual. Não era se 
eu iria sair: era quando eu iria 
sair”. Do ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta em 
entrevista ao Roda Viva, nesta 
segunda-feira 12.

>> A Deutsche Welle (DW), 
emissora internacional da 
Alemanha, noticiou que o ministro 
do Meio Ambiente Ricardo Salles 
minimiza a responsabilidade do 
governo federal no Pantanal e 
defende frear a destruição com 
expansão da pecuária, incêndios 
controlados e uso de produtos 
químicos sem regulamentação no 
Brasil. 

>> Sucesso: Deu na coluna 
Radar Econômico, da Veja, que o 
Nubank, fundado em 2013, alcançou 
a marca de 30 milhões de clientes. 
São mais de 26 milhões de contas 
no Brasil. Além disso, o número de 
usuários com acesso aos cartões de 
crédito da cor roxa gira em torno de 
15 milhões.  
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DECRETO 
E o decreto de campanha da 

Prefeitura do Natal voltou à discussão 
na Assembleia Legislativa. Recebeu 
mais uma voz o apoio do deputado 
José Dias. Ele enalteceu o documento, 
já derrubado pela Justiça Eleitoral, que 
pedia o � m de passeatas, carreatas 
e a� ns. “É uma ignorância dizer que 
não fazer campanha é um atentado à 
democracia”, avaliou. 

OFICIAL 
A Frente Parlamentar da Micro 

e Pequena Empresa da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
entregou o projeto de Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa, de forma o� cial, ao 
presidente da Casa, deputado Ezequiel 
Ferreira, nesta terça-feira 13. O ato foi 
realizado para pedir celeridade em 
torno da matéria, que agora seguirá 
para votação em plenário. 

CONTRIBUINDO 
A ação contou com a presença dos 

parlamentares que integram o colegiado 
e dos líderes da classe produtiva potiguar. 
“A Assembleia está, mais uma vez, dando 
a sua contribuição ao crescimento do 
RN. Fizemos uma Frente com deputados 
comprometidos e este é o resultado”, 
comemorou Ezequiel.  

PAPO BOM... 
No Estadão desta terça uma notícia 

curiosa: uma conversa de cerca de 
40 minutos entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o presidente da Corte, Luiz 
Fux, em pleno auge da turbulência 
no STF. O jornal diz que não houve 
declarações deles à imprensa e que 
esta foi a primeira visita de cortesia de 
Bolsonaro após Fux assumir o comando 
do Supremo em 10 de setembro. 

COINCIDÊNCIA? 
“Encontro na sede do STF, às 

vésperas da sabatina do desembargador 
Kassio Marques no Senado, indicado 
por Bolsonaro para ocupar a vaga do 
decano Celso de Mello, que se aposenta 
nesta terça”, informou o Estadão.  

BALANÇA ERRADA 
“Vi os meninos do vôlei, do futebol, 

que têm opiniões contrárias à minha”. 
Da atleta  Carol Solberg, punida ontem 
com advertência pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) por ter 
gritado “Fora, Bolsonaro” durante 
entrevista após uma competição. Ela 
se referiu aos casos dos jogadores de 
quadra Wallace e Maurício Souza que 
mostraram a “arminha” de Bolsonaro 
em quadra e nada aconteceu. 

PATRIMÔNIO 
Trinta dos 60 deputados e 

senadores que concorrem a cargos 
de prefeito e vice-prefeito em 2020 
declararam ter menos patrimônio do 
que na última eleição. Levantamento do 
site Congresso em Foco mostra que ao 
menos 20 tiveram variações negativas 
superiores a 10%, e ao menos quatro 
disseram ter perdido mais da metade 
do patrimônio os últimos dois anos. 

Governadora Fátima Bezerra, feliz da vida 
com pagamento de 13º do funcionalismo, 
aproveitou para dar um passeio pelo litoral
do Estado durante o feriado

Ex-deputado federal Felipe Maia recebendo exemplar 
do livro “Eu sou, Eu posso!”, com dedicatória especial, 
diretamente das mãos do autor, o empresário Paulo de 
Paula. “Será uma leitura obrigatória”, comentou Felipe

Diretores do Grupo Agora RN, Liana Viana e Edilson Viana comemoram o mais novo sucesso empresarial do grupo,
que edita o jornal Agora RN e o Portal de Notícias Agora RN: a IGráfica - Indústria Gráfica Potiguar, com serviços completos
em off set, gráfica rápida e gráfica digital. Sucesso estrondoso, já com expansão em planejamento



Decisões erradas e onda de demissões esvaziaram futuro do SBT
Triste constatar como alguns 

fatores jogaram contra o SBT 
nesses últimos tempos, muito 
por culpa da sua direção e das 
decisões erradas que são tomadas, 
e também, agora, por causa da 
onda de demissões provocada pelo 
coronavírus.

Internamente, Jean Paulo 

Campos, o Cirilo, Maisa Silva 
e Larissa Manoela eram vistos 
como futuro da casa, estrelas que 
brilhariam durante muito tempo 
na sua programação.

Hoje, todos estão fora.
Jean Campos, depois de muito 

tempo sem ser aproveitado, 
acertou com a Record.

Larissa Manoela, contratada 
pela Globo, em breve vai fazer 
a sua primeira novela, e Maisa, 
depois de 13 anos, também decidiu 
dar um outro rumo na vida.

Um retrato perfeito do SBT de 
hoje. Uma televisão envelhecida 
e agora também sem qualquer 
perspectiva para o futuro.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Carreira e emprego estarão no centro das suas atenções 
hoje e você não medirá esforços para conquistar seu 
espaço e o reconhecimento que julga merecer. Júpiter, 
Saturno e Plutão estão no ponto mais alto do seu 
Horóscopo e em grande harmonia com a Lua.

Eita! Mercúrio entra em movimento retrógrado hoje 
e, como está na sua Casa 2, indica que você deve ter 
redobrar o cuidado com as suas fi nanças. Controle bem 
os gastos e procure guardar uma graninha de reserva, 
pois podem pintar despesas inesperadas.

Os astros incentivarão você a encarar o trabalho com 
muito entusiasmo e otimismo. Você também vai mostrar 
uma facilidade incrível para aprender. Bom momento 
para iniciar um curso ou treinamento que ajude você a 
se aprofundar no que faz. 

Aposte no trabalho em equipe e conte com o apoio dos 
colegas para alcançar seus objetivos. A Lua está na sua 
Casa 11 e forma trígono com Urano na Casa 7, o que 
duplica as boas energias para fazer acordos, parcerias ou 
até iniciar uma sociedade com amigos.

A Lua ilumina os assuntos domésticos e de família, 
enquanto vários astros ocupam o setor das 
Transformações do seu Horóscopo. Isso indica um ótimo 
momento para quem planeja mudar de casa ou iniciar 
uma reforma importante no lar. 

O desejo de ganhar dinheiro, conquistar o sucesso 
e melhorar de vida será enorme e dará estímulos 
extras para você investir ainda mais na sua carreira. 
Pense em coisas que pode fazer para aumentar a sua 
produtividade e seus lucros no trabalho.

A Lua está de rolê na sua Casa 3 estimula o seu poder 
de comunicação. Você pode aproveitar o incentivo para 
fazer contato com pessoas que possam ajudar na sua 
carreira , em questões importantes, ou para investir em 
entrevistas de emprego.

Júpiter, Saturno e Plutão fecham na parceria no seu 
signo e acentuam todos os pontos fortes do seu signo. 
Você terá confi ança, determinação e perseverança em 
dobro para correr atrás dos seus objetivos. E o seu 
objetivo é progredir na vida.

Leão, é pra glorifi car de pé: o astral continua bem 
favorável para o seu bolso, por isso, fi que de olho nas 
oportunidades que poderão surgir. A Lua em trígono 
com vários astros estacionados na sua Casa 6 alerta que 
a grana virá do trabalho.

Aquário, meu cristalzinho, o céu anuncia uma fase 
de boas transformações na sua vida. Lua e Vênus 
estão coladinhos na sua Casa 8 e anunciam boas 
oportunidades de encarar os desafi os e mudar tudo o 
que incomoda ou preocupa você.

Seu signo é regido por Mercúrio e, quando este anda 
para trás, você pode fi car ainda mais crítica e exigente 
do que já é. Procure escolher bem as palavras antes de 
falar para não ofender, desmotivar ou magoar as pessoas 
mais próximas com excesso de franqueza.

Seu trabalho vai fl uir melhor se puder contar com o 
apoio de colegas e amigos. Vários astros vão incentivar 
as parcerias e indicam que você pode encontrar aliados 
importantes para colocar em prática um projeto para o 
futuro.

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
Globo deve anunciar ainda 
em outubro as mudanças nas 
bancadas dos seus telejornais.
Nova temporada de “O Dono 

do Lar”, com Maurício Manfrini, 
o Paulinho Gogó, só será gravada 
em 2021. Produção do Multishow.
TV Cultura estendeu a duração 
do “Roda Viva”. Começa às 22h 
e agora vai até meia-noite. O 
jornalista Bruno Chiarioni, após 
9 anos de SBT, está de mudança 
para a CNN Brasil...Bruno era 
o editor-executivo do “Conexão 
Repórter”.  A Netfl ix anunciou 

a produção do documentário 
“AmarElo - É Tudo Pra Ontem”, 
do rapper Emicida...O trabalho 

tem como ponto de partida o show 
que ele apresentou em 2019 no 

Theatro Municipal de São Paulo...
Com direção de Fred Ouro 

Preto, o fi lme pretende contar a 
história da cultura negra brasileira 
nos últimos 100 anos.“Detetives 
do Prédio Azul 3 – Uma Aventura 
no Fim do Mundo” chegará aos 

cinemas em 2021.

FUMAÇA
Por mais paradoxal que possa 

parecer, a Disney vai tentar buscar 
ou se socorrer do Fox Sports para 
resolver os problemas e a falta de 
resultados da ESPN. Por exemplo: 
Benjamin Back já foi consultado sobre 
a possibilidade de mudar de canal. 
Trocar um pelo outro.

PODE SER
Essa conversa com Benjamin 

Back pode ser o indicativo de uma 
mudança, para muito em breve, na 
linha de programação da ESPN Brasil. 
Muito possivelmente a busca de uma 
outra pegada, a que trata o esporte 
também como entretenimento. E 
isso, independentemente do processo 
da fusão, que ainda promete fortes 
emoções.

FILME QUEIMADO
O clima não é nada amistoso 

entre as principais operadoras, Claro 
e companhia bela, com a Globo. A 
decisão de colocar quase tudo no 
Globoplay, e agora os canais SporTV, 
deixou a relação ainda mais tensa. 
Setores do mercado entendem que, 
até se valendo de terceiros, podem vir 
mais represálias.  

RECORD TV

NOVA NOVELA Depois de “Apocalipse”, Flávia Monteiro foi escalada 
para “Gênesis”, nova produção bíblica da Record prevista para estrear em 
janeiro. Aya, a personagem, que aparece na fase de “Terá”, é descrita como 
uma mulher do campo, e vai morar na Cidade de Ur e conviver com os pais 
de Abraão e Sara.

POR PARTES
A Rede Globo estabeleceu 

uma ordem, por núcleos, para 
as gravações dos 23 capítulos 
restantes da novela “Amor de 
Mãe”. 

Por exemplo, os atores 
Débora Lamm e Milhem Cortaz 
concluíram as suas participações 
e já foram dispensados.

INIMIGO INVISÍVEL
Apesar dos esforços e 

protocolos, a Covid-19 se fez 
presente tanto no elenco de “Amor 
de Mãe” quanto no de “Salve-se 
Quem Puder”. Porém, a Globo 
elaborou um plano de gravações 
para que a doença não paralisasse 
as duas produções e, assim, os 
prazos estão sendo obedecidos.  



A 1ª Comissão Disciplinar do Su-
perior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD) do vôlei decidiu 

absolver Carol Solberg por ter gritado 
“Fora, Bolsonaro” durante entrevista 
ao vivo, na cerimônia de premiação da 
etapa de Saquarema (RJ) do Circuito 
Brasileiro do Vôlei de Praia, no mês 
passado e aplicou apenas uma multa 
de R$ 1 mil, convertida para advertên-
cia, à jogadora. A atleta, assim, escapou 
de uma punição pesada. O julgamento 
foi realizado de forma virtual no início 
da tarde desta terça-feira

Carol recebeu a pena mais branda. 
Ela foi condenada por 3 votos a 2 com 
base no artigo 191. A maioria dos audi-
tores do STJD entendeu que ela violou 
o artigo 191 do Código Brasileiro de 

Justiça Desportiva (CBJD), mas con-
siderou não ser procedente o artigo 
258. Os artigos foram utilizados pelo 
subprocurador Wagner Vieira Dantas 
para denunciar a atleta.

Pelo artigo 191 - “deixar de cumprir, 
ou dificultar o cumprimento de regula-
mento, geral ou especial, de compe-
tição” - ela recebeu multa de R$ 1 mil, 
convertida em advertência. A jogadora 
escapou de punição com base no ar-
tigo 258 - “assumir qualquer conduta 
contrária à disciplina ou à ética despor-
tiva não tipificada pelas demais regras 
deste Código à atitude antidesportiva”. 
A advertência serve como um “puxão 
de orelha”, segundo o presidente da 
comissão, Otacílio Soares de Araújo, 
responsável pelo último voto.
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PORTUGAL

O atacante Cristiano Ro-
naldo contraiu o coronavírus. 
O jogador da Juventus testou 
positivo em um exame e deixa-
rá a concentração da seleção de 
Portugal. A confirmação do tes-
te positivo de Cristiano Ronaldo 
foi da Federação Portuguesa de 
Futebol. A entidade explicou 
que o jogador está “bem, sem 
sintomas e em isolamento”. A 
associação ressaltou, ainda, que 
os demais atletas foram subme-
tidos a outros exames, com to-
dos dando negativo. Com isso, 
estão aptos para o treino que 
antecederá o confronto com a 
seleção da Suécia. 

CRISTIANO 
RONALDO CONTRAI 
O CORONAVÍRUS

Carol Solberg é advertida 
por gritar ‘Fora, Bolsonaro’

STJD

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Em seu 50º jogo no comando 
da seleção brasileira, o técnico 
Tite esteve perto de sofrer sua 

quinta derrota nesta terça-feira 13, 
mas dois pênaltis, convertidos por 
Neymar, compensaram as falhas na 
defesa e a falta de criatividade para 
levar o Brasil a uma virada sobre o 
Peru, por 4 a 2, em Lima. O atacante 
anotou seu terceiro gol nos acrésci-
mos, quando o time peruano já atua-
va com um a menos em campo.

O segundo triunfo em dois jogos 
deixa a equipe de Tite com seis pon-
tos, mesma pontuação da Argentina, 
na liderança das Eliminatórias Sul-
-Americanas para a Copa do Mundo 
de 2022 por ter maior saldo de gols. 
O Peru, que já havia derrotado Brasil 
em 2019, tem apenas um ponto.

Na capital peruana, a seleção fez 
atuação atípica sob Tite. Falhando 
mais do que de costume na defesa, 
sofreu apenas pela terceira vez com 
o treinador dois gols numa mesma 
partida. Além disso, exibiu falta de 
iniciativa no setor ofensivo e abusou 
das ligações diretas.

Os erros só não custaram a vitó-
ria porque Neymar soube aproveitar 
suas oportunidades, principalmente 
nas duas penalidades. O atacante 
chegou aos 64 gols pela seleção, supe-
rando Ronaldo (62), e se isolou como 
o segundo maior artilheiro do time. 
Só está atrás de Pelé (77).

Satisfeito com a goleada na es-
treia, Tite fez apenas uma mudança 
em comparação ao time que atrope-
lou a Bolívia. Trocou Everton Cebo-
linha por Richarlison, que acabou se 

tornando a principal aposta da sele-
ção no primeiro tempo.

Em uma etapa de pouca inspi-
ração, com raras trocas de passe e 
evidente falta de entrosamento entre 
Casemiro, Douglas Luiz e Philippe 
Coutinho, o Brasil fez atuação abaixo 
do esperado. Restringiu suas investi-
das no ataque a ligações diretas, às 
vezes partindo até da zaga, sempre 
buscando Richarlison pela direita. O 

atacante atuava como ponta, sempre 
em busca dos cruzamentos na área.

A inoperância no ataque preo-
cupava porque o Peru abriu o placar 
logo aos 5 minutos. E numa rara fa-
lha da defesa brasileira. Marquinhos 
afastou mal dentro da área e Carrillo 
emendou de primeira, da entrada da 
área. Weverton não conseguiu alcan-
çar. O zagueiro acabou deixando o jo-
go poucos minutos depois, lesionado

A seleção teve grande chance de 
ampliar aos 12, em cruzamento de 
Richarlison para Firmino. Na peque-
na área, o atacante do Liverpool ba-
teu em cima de Gallese. Substituindo 
Gabriel Jesus, machucado, ele teria 
outra boa oportunidade, aos 40, sem 
sucesso

O empate saiu em penalidade 
sobre Neymar. Ele mesmo converteu, 
aos 27, em chute fraco, porém no can-

to direito do goleiro peruano. Anotou, 
assim, seu 62º gol com a camisa da se-
leção, empatando com Ronaldo.

O segundo tempo começou mais 
equilibrado, com boas chances para 
os dois lados. Aos 9, Neymar cobrou 
falta com perigo e mandou rente 
ao travessão. Mas, quatro minutos 
depois, a defesa brasileira voltou a 
falhar, em lance semelhante ao pri-
meiro gol. A zaga afastou mal e Tapia 
bateu de fora da área. A bola desviou 
em Rodrigo Caio e venceu Weverton.

Sem desanimar, o Brasil buscou 
novamente o empate, mais uma vez 
em bola parada. Neymar cobrou es-
canteio, Firmino cabeceou na segun-
da trave e Richarlison, em cima da 
linha, completou para o gol.

A igualdade não tranquilizou 
Tite. Ele fez três mudanças de uma 
só vez: colocou Everton Cebolinha, 
Everton Ribeiro e Alex Telles Os dois 
primeiros se destacaram. E foi numa 
disparada de Cebolinha que surgiu o 
gol da virada brasileira. Após cruzar 
na área, pela direita, Neymar foi der-
rubado na área: novo pênalti para o 
Brasil. Ele repetiu o canto da primeira 
cobrança e anotou seu segundo gol 
na partida, aos 37 minutos.

O atacante ainda marcaria o 
quarto aos 48 minutos, quando o Pe-
ru já jogava com um a menos - Zam-
brano foi expulso ao acertar uma co-
tovelada em Richarlison. A jogada do 
último gol foi iniciada por Cebolinha 
e Everton Ribeiro, que acertou o pé 
da trave. No rebote, Neymar só em-
purrou para as redes, sacramentando 
a vitória.

Neymar faz 3 gols, Brasil vira sobre o 
Peru e fica 100% nas Eliminatórias
COPA 2022 | No primeiro grande teste durante a caminhada rumo à Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira mostrou poder de reação e venceu de virada o Peru por 4 a 2 nesta terça-
feira 13 em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias. Com os três gols marcados, Neymar chegou a 64 marcados pela seleção brasileira e ultrapassou a marca de Ronaldo Fenômeno

Neymar faz três e conduz virada do Brasil sobre o Peru nas Eliminatórias. Atacante brasileiro assumiu a vice-artilharia histórica da seleção 


