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Senador Jean fala sobre 
proposta do ônibus de 
graça e diz que sistema é 
viável em Natal
ELEIÇÕES. 7 | Na entrevista da série 
do Agora RN com os candidatos a 
prefeito de Natal, Senador Jean (PT) 
explica modelo do Passe Livre

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Pesquisa Item/Agora RN 
aponta 2º turno em Natal, 
com Kelps e Hermano em 
empate técnico no 2º lugar
VOTO. 3 | Na estimulada, Álvaro Dias 
lidera com 34,8% das intenções. 
Demais adversários somados têm 
38%, o que configura 2º turno

TRABALHO. 4 E 5 | Secretaria Municipal 
de Administração explica que a minuta 
do edital para a licitação do transporte 
público de Natal está pronta e aprovada 
pela Procuradoria Geral do Município, 
seguindo todas as orientações dos 
órgãos de controle e da consultoria 

técnica contratada. Contudo, não é 
possível especificar quando o processo 
será retomado.  A justificativa é de que, 
por se tratar de concessão de serviço 
público, a concorrência pública é uma 
modalidade exclusivamente presencial 
que hoje está suspensa por causa 

da pandemia da Covid-19. Assim, o 
certame deve ser deflagrado somente 
quando as condições sanitárias se 
estabilizarem. Com isso, a licitação vai 
ficar somente para 2021, quando o eleito 
entre os 13 candidatos à Prefeitura do 
Natal será o responsável pelo processo.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DEFENSORES 
ANIMAIS

AÇÃO. 8 E 9 | Entidades e organizações sociais que atuam na defesa e proteção da causa 
animal falam sobre o desafio de resgatar cães e gatos abandonados pelas ruas da capital 
potiguar. Nova legislação federal pune com mais rigor quem maltrata animais domésticos
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Levantamento da Item Consul-
toria e Pesquisa contratado 
pelo jornal Agora RN mostra 

que, se a votação fosse hoje, o atual 
prefeito, Álvaro Dias (PSDB), que é 
candidato à reeleição, disputaria o 
2º turno contra Kelps Lima (Solida-
riedade) ou Hermano Morais (PSB), 
que estão em empate técnico na 2ª 
colocação.

Na pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são apre-
sentados ao eleitor, Álvaro Dias lide-
ra com 34,8% das intenções de voto. 
Os demais adversários somados têm 
38%, o que con� gura 2º turno.

Kelps Lima está numericamente 
em segundo lugar, com 9,9%, empa-
tado tecnicamente com Hermano, 
que aparece na terceira posição, com 
7,2%. 

A margem de erro da pesquisa é 
de 3,1 pontos percentuais, para mais 
ou menos.

Em quarto lugar, está Delegado 
Leocádio (PSL), com 4,5%, seguido de 
Carlos Alberto (PV), com 3,1%.

Em seguida, está nomes do Sena-
dor Jean (PT), com 2,7%. Depois dele, 
vem Coronel Azevedo (PSC), com 
2,5%. Ele é sucedido pleo Coronel 
Hélio Oliveira (PRTB), com 1,8%. Na 
sequência, aparece a candidata Jai-
dy Oliver (Democracia Cristã), com 
1,6%.

O candidato Afrânio Miranda 
(Podemos) aparece com 1,5%. 

Rosália Fernandes (PSTU) tem 
1,2%; Nevinha Valentim (PSOL), com 
1,2%; e Fernando Freitas (PCdoB), 
com 0,8%.

Segundo a pesquisa Item/Agora 
RN, 27,2% dos eleitores estão indeci-
sos ou não quiseram responder em 
quem pretendem votar no dia 15 de 
novembro.

A pesquisa Item/Agora RN 
entrevistou 1 mil pessoas em Natal 
entre os dias 22 e 23 de outubro de 
2020. A margem de erro é de 3,1 pon-
tos percentuais para mais ou menos, 
com índice de con� ança de 95%. O 
estudo está registrado na Justiça Elei-
toral sob o protocolo RN-08526/2020.

Pesquisa Item/Agora RN aponta 
2º turno para as eleições em Natal
ELEIÇÕES 2020 | Na pesquisa 
de voto estimulada, prefeito 
Álvaro Dias lidera com 34,8% 
das intenções de voto. Demais 
adversários somados têm 38%, o 
que configura 2º turno

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) declara que o projeto

Na modalidade espontânea 
da pesquisa, quando o eleitor 
pode responder qualquer coisa 
à pergunta sobre a intenção de 
voto na eleição, 58,4% a� rmaram 
que estão indecisos ou não quise-
ram declarar sua opção de voto. 
O número mostra que o pleito 
ainda está longe de ser de� nido.

Quanto às citações, quem 
lidera a preferência do eleitora-
do é o atual prefeito Álvaro Dias 
(PSDB), que é candidato à reelei-
ção. Ele foi lembrado por 26% dos 
entrevistados.

Em segundo lugar, está Kelps 
Lima (Solidariedade), com 5,1% 
das intenções de voto; seguido 
por Hermano Morais (PSB), com 
3,1%; Senador Jean (PT), com 
1,4%; e Coronel Azevedo (PSC), 
com 1,1%. Os demais tiveram me-
nos de 1% das citações, à exceção 
de Fernando Freitas (PCdoB) e 
Rosália Fernandes (PSTU), que 
não foram citados.

Apesar de estar em 2º lu-
gar nas intenções de voto, o 
candidato Kelps Lima (Soli-
dariedade) é o mais rejeitado 
pelos eleitores para a Prefei-
tura do Natal, segundo dados 
da pesquisa Item contratada 
pelo Jornal Agora RN. Segun-
do o levantamento, 13,5% dos 
entrevistados não votariam 
de jeito nenhum no candida-
to.

O atual prefeito, Álvaro 
Dias (PSDB), candidato à 
reeleição e que lidera as in-
tenções de voto em todos os 
cenários, é o 2º mais rejeita-
do, com 11,1% das citações. 
Como a margem de erro é de 
3,1 pontos percentuais para 
mais ou para menos, o tucano 
está em empate técnico com 
Kelps.

Para a maioria dos nata-
lenses, o principal problema 
da cidade atualmente é a 
falta de segurança pública. 
Segundo o mais recente le-
vantamento da Item Consul-
toria e Pesquisa, contratado 
pelo Jornal Agora RN, 14,8% 
de� nem a violência como o 
aspecto mais negativo de se 
morar em Natal.

A sondagem, que aborda 
diversos aspectos, traz ainda 
números da corrida eleitoral 
para a Prefeitura do Natal e as 
avaliações das gestões muni-
cipal, estadual e federal.

De acordo com a pesqui-
sa, além da insegurança, ou-
tro problema que afeta o dia 
a dia de quem mora em Natal 
é o desemprego. 12,2% a� r-
maram à Item que a falta de 
trabalho é o principal desa� o 
no seu cotidiano.

NA ESPONTÂNEA, 
MAIS DA METADE NÃO 
SABE EM QUEM VOTAR 
PARA PREFEITO

KELPS É O 
CANDIDATO MAIS 
REJEITADO PARA 
PREFEITO

FALTA DE SEGURANÇA E 
DESEMPREGO SÃO OS 
MAIORES PROBLEMAS 
DA CIDADE

CONFIRA OS NÚMEROS: ESTIMULADA

Álvaro Dias (PSDB): 34,8%

Kelps Lima (Solidariedade): 9,9%

Hermano Morais (PSB): 7,2%

Delegado Leocádio (PSL): 4,5%

Carlos Alberto (PV): 3,1%

Senador Jean (PT): 2,7%

Coronel Azevedo (PSC): 2,5%

Coronel Hélio Oliveira (PRTB): 1,8%

Jaidy Oliver (Democracia Cristã): 1,6%

Afrânio Miranda (Podemos): 1,5%

Rosália Fernandes (PSTU): 1,2%

Nevinha Valentim (PSOL): 1,2%

Fernando Freitas (PCdoB): 0,8%

Indecisos ou não quiseram opinar: 27,2%
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BRASIL X EUA I
O Brasil pode sofrer 

“consequências econômicas 
signi� cativas” se não mudar sua 
política ambiental e continuar 
permitindo a devastação da 
Amazônia, como vem fazendo nos 
últimos dois anos, em que permitiu 
seguidos recordes de queimadas na 
região. A avaliação é de Joe Biden, 
candidato à presidência dos Estados 
Unidos pelo Partido Democrata, 
em entrevista à revista Americas 
Quarterly. As eleições nos Estados 
Unidos estão marcadas para esta 
terça-feira 3. O democrata Joe Biden 
disputa o voto com o atual presidente, 
o republicano Donald Trump.

BRASIL X EUA II
Joe Biden a� rma que se for eleito, 

seu governo vai determinar que o 
Brasil pare de desmatar a Amazônia, 
se não “vai sofrer consequências 
econômicas signi� cativas”. Ele 
prometeu arrecadar U$ 20 bilhões 
para ajudar na preservação.

TETO DE GASTOS I
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), fez uma defesa do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
ao criticar a falta de organização 
do governo para o Orçamento do 

ALEXVIANAALEX
próximo ano diante da crise pós-
pandemia. “Estou mais preocupado 
hoje do que eu estava em julho nesse 
momento pós-pandemia. 

TETO DE GASTOS II
O que vai � car é uma dívida 

muito alta, uma in� ação voltando 
com força, que não parece que vai 
dar trégua no curto prazo”, disse 
Maia em live organizada pelo jornal 
Valor Econômico, nesta segunda-
feira, 2. “Guedes está quase sozinho 
defendendo o teto de gastos”.

PESQUISA I
O vereador Luiz Almir (PSDB), 

candidato à reeleição, foi o mais 
lembrado pelos eleitores na pesquisa 
Item contratada pelo Jornal Agora 
RN para avaliar a corrida eleitoral 
em Natal. De acordo com o 
levantamento, o vereador lidera a 
corrida para a Câmara Municipal de 

Natal com 3,1% das intenções de voto

PESQUISA II
O levantamento mostra que 49% 

dos natalenses é contra a divulgação 
de propaganda pela Prefeitura do 
Natal, durante as eleições, sobre 
ações desenvolvidas na pandemia do 
novo coronavírus. O levantamento 
aponta que quase metade dos 
entrevistados condena o ato. Outros 
38% aprovam e 13% não sabem ou 
não quiseram responder a esse item 
do levantamento.

PESQUISA III
A pesquisa Item/Agora RN 

entrevistou 1 mil pessoas em Natal 
entre os dias 22 e 23 de outubro de 
2020. A margem de erro é de 3,1 
pontos percentuais para mais ou 
menos, com índice de con� ança de 
95%. O estudo está registrado na 
Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-

08526/2020.

“BOLSOPETISMO”
O município de Santana do 

Itararé, no interior do Paraná, terá 
um prefeito do PT, Zé Izac, e vice 
do PSL, Joaquim do Venerando, 
reunindo dois polos antagônicos do 
cenário nacional na administração do 
município. Trata-se da única chapa 
concorrendo à prefeitura na cidade 
de 5.000 habitantes, localizada a 
cerca de 300 km de Curitiba, próxima 
da divisa com São Paulo

RADIOGRAFIA DO VOTO I
O Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) registrou para as eleições de 15 
de novembro deste ano um aumento 
de 60,4 mil pedidos de registros de 
candidatura em comparação com 
o pleito de 2016. Desta vez, foram 
557.342 pessoas com desejo de serem 
candidatos a prefeito, vice-prefeito 

ou vereador. Desses, 528.421 tiveram 
suas candidaturas aceitas pela Corte 
eleitoral.

RADIOGRAFIA DO VOTO II
Por outro lado, 17,2 mil 

candidaturas foram consideradas 
inaptas. Ou seja, não foram aceitas 
pelo TSE. Dentre as candidaturas 
inaptas, 2,3 mil foram cassadas com 
base na Lei da Ficha Limpa . Mais 2,4 
mil candidatos tiveram o partido ou a 
coligação partidária invalidada; 74 não 
puderam registrar candidatura por 
terem sido condenados por abuso de 
poder e 27 por gasto ilícito de recursos.

RADIOGRAFIA DO VOTO III
Segundo dados disponibilizados 

pelo TSE, 66,5% dos candidatos 
são homens e 33,5% são mulheres. 
A maior parte dos candidatos está 
na faixa dos 40 anos. Sobre o grau 
de instrução, a maioria (212,3 mil) 
declaram ter ensino médio completo, 
135,4 mil têm nível superior completo 
e 71,2 mil têm o nível fundamental 
incompleto. Além disso, 15 candidatos 
se declararam analfabetos e 17,5 mil 
leem e escrevem. Entre as ocupações 
mais frequentemente declaradas nos 
registros estão agricultor (38 mil), 
servidor público municipal (35,4 mil) e  
empresário (33,4 mil).

REPRODUÇÃO

O atual prefeito de Ipanguaçu, 
Valderedo Bertoldo (PL), lidera 
as intenções de voto no muni-

cípio e seria reconduzido ao cargo se 
as eleições fossem hoje. É o que aponta 
pesquisa do Instituto Datamob contra-
tada pelo Jornal Agora RN para medir 
o cenário eleitoral na cidade, que � ca 
na região do Vale do Açu.

Faltando exatamente duas sema-
nas para a votação, o levantamento 
Datamob/Agora RN mostra que Valde-
redo tem 38,7% das intenções de voto 
na pesquisa estimulada, quando os no-
mes dos candidatos são apresentados 
ao eleitor. Ele lidera com uma vanta-
gem de mais de 10 pontos percentuais 
sobre o segundo colocado.

Dois candidatos aparecem em 
cenário de empate técnico na segun-
da posição, separados por apenas 2,2 
pontos percentuais. Com 25,8%, Remo 
Fonseca (Progressistas) tem pequena 
vantagem e aparece numericamente 
à frente de Dr. � ales Marinho (PSDB), 
que soma 23,6%. A margem de erro do 
estudo é de 4,8 pontos percentuais.

Na 4ª colocação, está Elias Patriota 
(PSL), com 1,2%.

Ainda segundo a pesquisa, 6,2% 
responderam que não pretendem vo-
tar em nenhum dos postulantes e 4,5% 
ainda não sabem em quem vão votar.

Na espontânea, quando o eleitor 
pode citar qualquer nome, o resultado 
é semelhante. Valderedo também lide-
ra, só que com 36,75% das intenções de 
voto. Ele é seguido por Remo Fonseca, 
com 25,54%, e Dr. � ales, que aparece 
com 23,39%. O candidato do PSL, Elias 
Patriota, tem 0,95% das citações.

Nessa versão da pesquisa, 6,92% 
disseram não saber em quem vão votar, 
enquanto que 6,44% não pretendem 
votar em nenhum dos postulantes.

A pesquisa Datamob/Agora RN 

entrevistou 400 pessoas em Ipangua-
çu entre 25 e 26 de outubro de 2020. 
A margem de erro é de 4,8 pontos 
percentuais para mais ou menos, com 
índice de con� ança de 95%. O estudo 
está registrado na Justiça Eleitoral sob 
o protocolo RN-0037/2020.

Pesquisa do Instituto Datamob 
contratada pelo Jornal Agora RN 
mostra que quatro em cada dez elei-
tores de Ipanguaçu consideram que 
o atual prefeito da cidade, Valderedo 
Bertoldo (PL), vai vencer as próximas 

Ipanguaçu: Prefeito Valderedo lidera 
com 38,7%, aponta pesquisa Datamob
ELEIÇÕES 2020 | Pesquisa do Instituto Datamob contratada pelo Jornal Agora RN mostra que o atual prefeito aparece à frente, com 38,7%. Dois candidatos aparecem em cenário de 
empate técnico na segunda posição, separados por apenas 2,2 pontos percentuais; Pesquisa aponta que 87,4% dos entrevistados descarta a possibilidade de mudar o voto

Prefeito de Ipanguaçu, Valderedo Bertoldo (PL), candidato à reeleição 

eleições e será reeleito para o cargo, 
independente da escolha dos entrevis-
tados. Em números exatos, o levanta-
mento mostra que 39,9% dos eleitores 
considera que Valderedo vai ganhar a 
eleição em 15 de novembro. 

Já para 25,3%, o vencedor será Dr. 
� ales Marinho (PSDB). E para 20%, 
quem vai ganhar é Remo Fonseca (Pro-
gressistas). Apenas 0,2% apostam em 
Elias Patriota (PSL). Ainda segundo o 
levantamento, 14,6% não sabem quem 
vai vencer a eleição. 

EM IPANGUAÇU, 87% DIZEM QUE 
NÃO VÃO MUDAR O VOTO

  O cenário apresentado pela pes-
quisa Datamob/Agora RN – que apon-
ta vitória do atual prefeito, Valderedo 
Bertoldo (PL) – deve se re� etir nas ur-
nas em 15 de novembro. Isso porque, 
segundo o mesmo levantamento, a 
maioria esmagadora dos eleitores já 
de� niu o voto e não pretende mudar a 
opção até o dia da eleição.

Em números exatos, a pesquisa 
aponta que 87,4% dos entrevistados 
descarta a possibilidade de mudar o 
voto até o dia 15 de novembro. Apenas 
7,4% consideram mudar a opção. Ou-
tros 5,3% não souberam ou não quise-
ram responder a esse item da pesquisa.

Entre os que cogitam mudar, 
41,9% a� rmam que podem trocar de 
candidato caso se interessem por al-
guma proposta que ainda não lhe foi 
apresentada pelo adversário. Outros 
9,7% declararam que podem mudar 
de ideia após uma conversa com os 
outros candidatos. Outra fatia de 9,7% 
cogita mudar o voto caso “conheçam 
o candidato” e também outros 9,7% 
podem mudar caso o adversário con-
vença. E 3,2% disseram que alteram a 
preferência de voto caso consigam um 
emprego. 

eleições e será reeleito para o cargo, 

EM IPANGUAÇU, 87% DIZEM QUE 
NÃO VÃO MUDAR O VOTO
EM IPANGUAÇU, 87% DIZEM QUE 
NÃO VÃO MUDAR O VOTO
EM IPANGUAÇU, 87% DIZEM QUE 

quisa Datamob/Agora RN – que apon-
ta vitória do atual prefeito, Valderedo 
Bertoldo (PL) – deve se re� etir nas ur-
nas em 15 de novembro. Isso porque, 
segundo o mesmo levantamento, a 
maioria esmagadora dos eleitores já 
de� niu o voto e não pretende mudar a 
opção até o dia da eleição.

aponta que 87,4% dos entrevistados 
descarta a possibilidade de mudar o 
voto até o dia 15 de novembro. Apenas 
7,4% consideram mudar a opção. Ou-
tros 5,3% não souberam ou não quise-
ram responder a esse item da pesquisa.

41,9% a� rmam que podem trocar de 

CONFIRA OS NÚMEROS: 
ESTIMULADA

Valderedo (PL): 38,7%

Remo Fonseca (Progressistas): 25,8%

Dr. Thales Marinho (PSDB): 23,6%

Elias Patriota (PSL): 1,2%

Nenhum: 6,2%

Não sabe: 4,5%
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LICITAÇÃO DO TRANSPORTE 
SERÁ DESAFIO PARA 2021
ELEIÇÕES 2020  | Regulamentação do sistema público de ônibus deve ficar para 2021; Agora RN analisou plano de governo dos oito candidatos 
mais bem colocados nas últimas pesquisas eleitorais à Prefeitura de Natal para identificar quais deles têm projetos específicos sobre o assunto

PEDRO TRINDADE

A deficiência no transporte 
público de Natal é percebida 
por qualquer passageiro que 

precisa utilizar o serviço. Durante a 
pandemia, os problemas existentes 
foram potencializados e os natalen-
ses experimentam de perto a piora 
do que já era defasado.

Além dos ônibus lotados e da de-
mora na parada por uma linha, usuá-
rios reclamam também da estrutura 
física dos veículos, que ostentam o 
título de frota mais velha do Nordeste 
- 8,84 anos de idade em média. 

A Prefeitura do Natal tenta reali-
zar licitação para o sistema de trans-
porte público desde 2013, mas sem 
sucesso. Enquanto o processo não 
prospera, o serviço permanece sendo 
ofertado por seis empresas, que têm 
uma permissão precária da prefeitura 

para operar cerca de 80 linhas.
Para quem precisa dos ônibus, a 

preocupação é uma constante, já que 
de uma hora para outra a tarifa pode 
subir, horários mudarem ou linhas 
serem retiradas - como aconteceu em 
setembro.

Diante desse cenário caótico, o 
que resta, então, ao cidadão que tem 
o ônibus como único meio de trans-
porte?

LICITAÇÃO PERMANECE SEM DATA 
A secretária municipal de Admi-

nistração, Adamires França, explica 
que a minuta do edital está pronta e 
aprovada pela Procuradoria Geral do 
Município, seguindo todas as orienta-
ções dos órgãos de controle e da con-
sultoria técnica contratada, mas que 
não é possível especificar quando o 
processo será retomado. 

Ela justifica que “por se tratar de 

concessão de serviço público, obri-
gatoriamente temos que operacio-
nalizar essa licitação através de uma 
Concorrência Pública que é uma mo-
dalidade exclusivamente presencial, 
mas que estão suspensas por causa 
da pandemia”. 

A expectativa, de acordo com a 
secretária, é que o certame seja defla-
grado somente quando as condições 
sanitárias se estabilizarem. Dessa for-
ma, o processo pode ficar somente 
para 2021, quando o eleito entre os 13 
candidatos à Prefeitura do Natal será 
o responsável pelo desenvolvimento 
das novas regras para o sistema públi-
co de transporte da capital potiguar. 

Para o especialista em Engenha-
ria de Transportes e professor univer-
sitário, Rubens Ramos, o transporte 
público é um direito social que deve 
ser ofertado com eficiência e pre-
ço justo. Ele acredita que um novo 

processo licitatório é hoje o melhor 
caminho para Natal promover quali-
dade no setor.

Sem previsão para a execução 
do processo licitatório, o especialista 
destaca que o documento atual pode 
ser analisado a fim de buscar meios 
de atrair empresas que acompanham 
as tendências de mercado e as neces-
sidades sociais, a exemplo dos ônibus 
elétricos. 

“Vamos imaginar que os ônibus 
são celulares. Os de Natal têm tecno-
logia 1G, enquanto o mundo está na 
5G. O que quero dizer com isso? Que 
a prefeitura faz licitação sem realizar 
nenhuma modificação do sistema 
existente, que tem cerca de 40 anos”, 
esclarece. 

Ramos enfatiza que a última vez 
que se fez um projeto no setor foi na 
década de 80, quando Natal só tinha 
dois destino: Alecrim e Cidade Alta. Expectativa da Secretaria Municipal de Administração é de que a licitação será deflagrada somente quando as condições sanitárias relacionadas com a Covid-19 se estabilizarem na capital potiguar

O Agora RN analisou o plano de 
governo de oito dos 13 candidatos 
à Prefeitura de Natal mais bem 
colocados nos índices de intenções de 
votos na pesquisa Ibope 26 de outubro 
a fim de identificar quais deles têm 
projetos para licitação do transporte 
público da capital. Confira:

Álvaro Dias
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), afirmou nesta quinta-feira 21 
que, se for reeleito para o cargo, dará 
“total prioridade” à realização de uma 
licitação para o sistema de transporte 
público da cidade. Ele culpou a 
pandemia do novo coronavírus pelo 
fato de o processo de licitação dos 
ônibus estar parado na Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU). A publicação do edital de 
chamamento das empresas tem sido 
sistematicamente adiada desde o 
início do ano. O candidato à reeleição, 
no entanto, não detalha em seu plano 
de governo estratégias para licitação 
do transporte público de Natal.

Kelps Lima
O candidato do Solidariedade 
assegura que a licitação será a regra 
geral da gestão dos transportes 
públicos de passageiros e promete 
que todos os direitos e deveres das 
operadoras serão registrados em 
contratos previamente conhecidos por 
toda a população. Kelps Lima promete 
que, caso eleito, a população não 
mais será surpreendida com reajustes 
repentinos da tarifa, porque todos os 
mecanismos já estarão definidos na 
licitação e nos contratos, de cada 
empresa e de cada linha, dos quais 
a população terá ampla participação. 
As prestadoras, bem como os serviços 
ofertados, serão avaliados de acordo 
com critérios de avaliação e pontuação 
técnicos e objetivos, e prévia e 
amplamente conhecidos, tanto no 
edital da licitação como nos contratos. 
Para solucionar a queixa da estrutura 
dos transportes públicos, o candidato 
garante que, com a licitação, a 
renovação será condição básica, para 
o bem (renovação do contrato) ou para 
mal (perda da concessão), além de 

reduzir a idade média da frota de Natal 
do patamar de 8 para 5 anos.

Hermano Morais 
O candidato PSB pontua que o 
“serviço (de transporte público em 
Natal) é prestado com base em 
permissões precárias, situação 
injustificável, que só propicia prejuízos 
para permissionários e a população, 
criando uma desconfiança contínua 
da sociedade quanto aos instrumentos 
de controle e fiscalização desses 
serviços”. Hermano Morais deixa claro 
que realizará a licitação da concessão 
do transporte público municipal, mas 
especifica como se dará o processo. 

Carlos Alberto

O QUE PROMETEM OS CANDIDATOS
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“A cidade cresceu. A região próxima 
ao cruzamento das avenidas Salgado 
Filho com Bernardo Vieira é o princi-
pal centro de Natal, além de outros 
lugares que ganharam evidência, co-
mo a estrada da Redinha e a marginal 
da BR-101”, diz. 

A a� rmação é sustentada em 
um estudo que revelou que 50% dos 
passageiros da Zona Norte descem 
na parada do shopping localizado em 
Lagoa Seca, Zona Sul da capital. 

O especialista classi� ca como “ul-
trapassado” o atual sistema de ônibus 
de Natal, o mesmo que existia em 
Curitiba até 1974, quando passou a 
adotar rotas interbairros e tornou-se 
referência para o mundo na oferta 
do serviço.  “Não é questão de culpar 

alguém, mas o modelo existente é 
ultrapassado, obsoleto”, diz ele, que 
complementa: “é urgente a inclusão 
de mais linhas entre bairros, com pas-
sagens mais baratas, que permitam 
aos passageiros realizarem integra-
ção com outras linhas que os levem 
ao destino � nal”. 

Ramos acredita que assim é pos-
sível aumentar o � uxo de viagens 
dos ônibus e reduzir o custo da tarifa 
cobrada atualmente no valor de R$ 4 
- pagamento em dinheiro.

Para tanto, o especialista explica 
que é necessário analisar a demanda 
da população e sincronizar os horá-
rios das viagens quando se encon-
tram e não na origem, como acontece 
atualmente. 

“Os horários dos ônibus tem que 
ser pensado para que o usuário da 
Zona Norte desça no Midway, por 
exemplo, e em até cinco minutos 
chegue um ônibus que o leve à Ponta 
Negra”, pontua.

Ramos defende, ainda, que os 
órgãos competentes tentem ouvir 
os usuários, já que eles utilizam o 
serviço e sabem quais são os pontos 
de melhorias, e busquem ser o mais 
transparente possível. 

“Às vezes, parece que a prefeitura 
tem receio de reações políticas. Medo 
de avisar as mudanças com antece-
dência e o tema repercutir. Mas sur-
preender o passageiro não minimiza 
o problema. Imagina ele descobrir 
que a rota mudou só depois de ter 
entrado no ônibus?”, re� ete.Expectativa da Secretaria Municipal de Administração é de que a licitação será deflagrada somente quando as condições sanitárias relacionadas com a Covid-19 se estabilizarem na capital potiguar

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Não é questão de culpar 
alguém, mas o modelo 
existente é ultrapassado, 
obsoleto. É urgente a 
inclusão de mais linhas entre 
bairros, com passagens 
mais baratas, que permitam 
integração”

“
RUBENS RAMOS
ENGENHEIRO

O candidato do PV também garante 
uma nova licitação. Caso seja 
escolhido como o novo prefeito de 
Natal, Carlos Alberto assegura que 
irá incluir nos contratos de concessão 
e permissão de linhas de transporte 
coletivo municipal um cronograma 
anual que obrigue as empresas 
concessionárias e permissionárias dos 
serviços de transporte a realizarem à 
substituição de 100% da frota operante 
por veículos acessíveis, de forma 
gradativa. 

Delegado Leocádio
O candidato do PSL critica, em seu 
plano de governo, a licitação do 
transporte público da capital e afirmar 
que, se for eleito, o transporte terá 
veículos com manutenção periódica, 
em total funcionamento, com a criação 
de canal direto de reclamação com a 
Secretaria de Mobilidade. 

Coronel Azevedo
O candidato do PSC apresenta 
propostas para melhoria do transporte 
público, mas não especifica ações 
direcionadas à licitação.

Fernando Freitas
O candidato do PCdoB promete 
realizar o processo de licitação para 
o transporte coletivo de ônibus com 
renovação da frota em 4 anos para 
veículos com ar-condicionado e wi-fi 
gratuito, além de implantar sistema 
informatizado online do ônibus, de 
forma a integrar os percursos com 
os horários, pontos de paradas, e 
permitir todas as informações online 
em aplicativo para os usuários 
acompanharem pelo aparelho celular.

Senador Jean
O candidato do PT pretende 
reestruturar e executar os editais e 
concessões públicas de ônibus e 

regularizar todos os demais modais 
de transporte público municipais 
sujeitos à declaração de concessão 
ou permissão/autorização, propiciando 
que o Poder Público retome o controle 
e a regulação da atividade e seu 
dever de fiscalização e efetivação das 
metas contratadas, inclusive quanto 
à ampliação da oferta de transporte 
coletivo adaptado para atendimento às 
pessoas com deficiência.
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MERCADO | Laureate preferiu a oferta do grupo Ânima para receber uma fatia maior em dinheiro e conseguir 
sair rapidamente do Brasil, cumprindo o objetivo de seus acionistas; negócio se arrastou por dois meses

A Laureate Education anunciou 
nesta segunda-feira 2 que fe-
chou acordo com a Ânima para 

a venda de suas operações no Brasil. O 
valor da transação é de R$ 4,6 bilhões. 
No Rio Grande do Norte, a Laurete é a 
proprietária da Universidade Potiguar 
(UNP).

A Laureate preferiu a oferta da Âni-
ma para receber uma fatia maior em 
dinheiro e conseguir sair rapidamen-
te do Brasil, cumprindo o objetivo de 
seus acionistas. Ainda dentro do dese-
nho da compra da Laureate, a Ânima 
concordou em vender 100% do capital 
da FMU (Faculdades Metropolitanas 
Unidas) ao fundo de private equity 
(que compra participações em empre-
sas) Farallon, por R$ 500 milhões. Esse 
acordo visa a facilitar a aprovação do 
negócio pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade).

Uma das principais razões para a 
disputa pelos ativos da Laureate foi o 
número proporcionalmente alto de 
alunos de medicina, que pagam va-
lores mais altos de mensalidade. No 
total, são mais de 16,2 mil estudantes 
desse curso. Isso, disse a Ânima em 
fato relevante enviado à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), fará da 

empresa um grupo “mais destacado” 
neste segmento disputado.

Embora tenha se desfeito da FMU, 
a Ânima informou que vai manter du-
as das outras marcas que pertenciam 
à Laureate: Anhembi Morumbi e São 
Judas, que são bastante conhecidas no 
mercado de São Paulo. “Ambas estão 
alinhadas com nossas visões de longo 
prazo e foco em medicina no Estado”, 
a� rmou a companhia, em comunica-

do. Em relação aos potenciais ganhos 
de e� ciência com a aquisição dos 
ativos da Laureate, a Ânima destacou 
pontos como diluição de despesas 
corporativas e administrativas e a 
implementação de um ecossistema 
único para melhorar a e� ciência dos 
docentes e a qualidade do ensino. A 
empresa ressaltou ainda que terá cor-
tes de gastos com aluguéis, por meio 
de rescisões de contratos.

No Rio Grande do Norte, a Laurete é a proprietária da Universidade Potiguar (UNP)

TCE fez busca ativa nos diários oficiais dos municípios potiguares ao longo dos últimos meses

Rede Laureate, proprietária da UNP, 
vende operações por R$ 4,6 bilhões

O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) decidiu que o 
aumento de salários para 

prefeitos e vereadores só pode ser 
adotado a partir de 2022, em ra-
zão da Lei Federal Complementar 
173/2020, que proibiu reajustes até 
dezembro de 2021 para combater 
os efeitos � nanceiros da pandemia 
do coronavírus.

O entendimento foi � xado du-
rante sessões da Primeira Câmara. 
Segundo voto do conselheiro Carlos 
� ompson Costa Fernandes (Pro-
cesso 3276/2020), relativo ao sub-
sídio de prefeito e vereadores para 
o município potiguar de Marcelino 
Vieira. “Assiste razão ao Corpo Téc-
nico quanto aos vícios de legalida-
de que comprometem a aplicação 
imediata das normas municipais 
editadas em 30 de junho, ou seja, 
já no contexto da pandemia da Co-
vid-19”, traz voto.

O aumento, no caso do muni-
cípio de Marcelino Vieira, foi sus-
penso cautelarmente. A atuação da 
Diretoria de Despesas com Pessoal 
levou à abertura de processos rela-
tivos a 64 municípios, no âmbito da 
Corte de Contas, para � scalizar o 
aumento dos subsídios de prefeitos 

TCE proíbe aumento de salários 
de prefeitos e vereadores até 2022

DINHEIRO

MINISTRO É CASO RARO NO
GOVERNO ‘GENI’ DE BOLSONARO

HISTÓRIA AVALIA SARNEY 
EM DOIS LIVROS OBRIGATÓRIOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

VETO ‘DESINTELIGENTE’
O presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), 
Fernando Pimentel, alertou que os 
custos do governo com demissões 
são maiores que a renúncia � scal 
decorrente da desoneração da folha 
de pagamento.

PROJETOS NA PANDEMIA
Há 23 projetos para ajudar no 

combate à pandemia, já aprovados 
na Câmara, mas que ainda aguardam 
análise do Senado para virar lei. Há 
outros 62 que já viraram lei, metade 
deles proposta pelo governo.

FRANKENSTEIN LEGAL
O governo pediu ao Congresso 

um crédito suplementar de quase 
R$6,12 bilhões para oito ministérios. 

A porteira aberta para gastança 
inspirou a apresentação de 214 
emendas só na Câmara dos 
Deputados.

VALE-TUDO ELEITORAL
A imprensa americana e 

os correspondentes brasileiros 
escondem dos leitores os vários 
vídeos que mostram seu candidato 
preferido, Joe Biden, falando coisas 

sem sentido, voz engrolada, palavras 
inexistentes, sugerindo dúvidas sobre 
sua perfeita saúde neurológica.

ELEITORADO CATIVO
O diplomata e ex-ministro 

Rubens Ricúpero a� rmou nesta 
segunda-feira (2) que se fosse eleitor 
nos Estados Unidos o seu voto 
seria de Joe Biden. O ex-ministro 
Del� m Netto também seria eleitor 
democrata.

FUNCIONA?
Segundo Osmar Terra (MDB-

RS), “se isolamento mais radical 
diminuísse o número de casos e 
mortes, a Argentina não seria o 
país onde mais cresce o número 
de mortes. E São Paulo não teria 
uma das maiores mortalidades do 
mundo”, observou o deputado, que 
também é médico.

MUDANÇA CONVENIENTE
O senador Humberto Costa 

(PT-PE) quer alterar regras para 
escolha de diretores de agências 
reguladoras, exigindo a formação de 
“lista tríplice”. A ideia nunca ocorreu 
ao senador nos 15 anos de governo 
petista.

Dois livros precipitaram o encontro do ex-presidente José Sarney 
com a História. “José Sarney 60 anos de política”, do brasilianista 
americano Ronald M. Schneider (ed. Krauss) e “Democracia – Sarney 
e o desa� o da transição”, do historiador José Augusto Ribeiro (ed. 
Martins Fontes), examinam com profundidade e riqueza de detalhes a 
trajetória do político, que se confunde com a História recente da política 
brasileira.

ESTUDO METICULOSO
Ronald Schneider considera 

a redemocratização no Brasil 
a mais exitosa no continente. 
Estudou meticulosamente o 
percurso político de Sarney.

NÃO FOI TAREFA FÁCIL
José Augusto Ribeiro 

mostra como Sarney superou o 

desastre econômico do governo 
Figueiredo e afastou a ameaça do 
autoritarismo.

MUITOS OBSTÁCULOS
O Serviço Nacional de 

Informações (SNI) teve a ousadia 
de monitorar Sarney, mesmo ele 
presidente, como mostram mais 
de 10 mil “informes”.

No governo “Geni” de Bolsonaro, criticado por seus desacertos e crises 
desnecessárias, a exceção é o Ministério das Comunicações chefiado 
por Fábio Farias desde 17 de junho. Sua atuação agrada ao presidente 

e Congresso, por se empenhar no entendimento entre os dois poderes, e 
arranca elogios até do setor privado. “Finalmente o País tem um ministro 
das Comunicações”, diz Flávio Lara Resende, presidente da prestigiosa 
Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão).  O ministro 
domina os aspectos mais técnicos da área, explica Flávio Lara Resende, o 
que torna mais produtivo o diálogo com as emissoras. Além da radiodifusão e 
das telecomunicações, a comunicação institucional também foi confiada por 
Bolsonaro a Fábio Farias.  Sem ajudar na melhoria da imagem do governo, a 
antiga Secretaria de Comunicação Social (Secom) perdeu relevância e foi extinta. 
No governo em que cada decisão gera protestos, ninguém reclamou da decisão 
de Bolsonaro de extinguir a Secom.

e vereadores durante a pandemia 
do coronavírus. Os processos rela-
tivos aos demais municípios serão 
levados à julgamento em seguida.

A equipe técnica da Diretoria 
de Despesas com Pessoal fez busca 
ativa nos diários o� ciais dos muni-
cípios potiguares e também entrou 
em contato com os gestores de pre-
feituras e Câmaras. A � scalização 
acerca do cumprimento da legis-
lação que visa ordenar o combate 

à pandemia do coronavírus terá 
novas fases.

Segundo os termos da Lei Com-
plementar 173/2020, � ca proibi-
dos, até 31 de dezembro de 2021 a 
concessõa de qualquer título, van-
tagem, aumento, reajuste ou ade-
quação de remuneração a membros 
de Poder ou de órgão, servidores e 
empregados públicos e militares, 
exceto quando derivado de senten-
ça judicial transitada em julgado.

JOSE ALDENIR AGORARN

JOSE ALDENIR AGORARN
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O candidato do PT a prefeito de 
Natal, Senador Jean, voltou a 
defender nesta segunda-feira 2 

a proposta do “Passe Livre”, que prevê 
a adoção, na capital potiguar, de um 
sistema de ônibus gratuito para a po-
pulação. Ele tem defendido a ideia na 
propaganda eleitoral desde o começo 
da campanha.

Em entrevista ao Agora RN, o 
candidato explicou que o projeto é 
viável economicamente e que, em sua 
eventual gestão, será implantado de 
forma gradual, aos poucos. Ele ressal-
tou, ainda, que a meta é disponibilizar 
ônibus com tarifa zero apenas nas 
principais vias, mantendo o sistema 
convencional nos bairros.

Segundo Jean, o Passe Livre nas 
principais vias não terá custo elevado 
para a prefeitura porque os ônibus da 
rede serão elétricos. Com esse tipo 
de veículo, o candidato do PT calcu-
la uma redução de até 60% no valor 
da manutenção dos carros e de até 
70% no gasto com combustível – que 
deixaria de ser diesel e passaria a ser 
energia elétrica.

Esses ônibus, conforme explicou 
reportagem recente do Agora RN so-
bre o assunto, seriam comprados pelo 
próprio Município a partir de uma 
parceria com as empresas que produ-
zem energia eólica e solar no Estado. 
Elas financiaram a compra tendo em 
troca uma garantia de fornecimento 
de energia para a prefeitura por um 
determinado período.

Com a compra dos ônibus ban-
cada pela prefeitura, esse custo não 
entraria no cálculo da tarifa, como é 
atualmente, já que os ônibus perten-
cem às empresas. No caso do Passe 
Livre, as empresas entrariam como 
operadoras de um bem público, sob 
regime de concessão temporária.

“O importante é ter vontade po-
lítica para transformar transporte 
público em algo acessível para todos 
e útil para a economia. Se roda grátis 
para as pessoas trabalharem ou a la-
zer, a economia gira em torno daqui-
lo”, afirmou Jean.

Na entrevista, Senador Jean des-
tacou que a gratuidade no transporte 
começaria a valer para grupos mais 
vulneráveis, como desempregados e 
estudantes da rede pública, além de 
pessoas que trabalham à noite. De-
pois, seria expandido para toda a po-
pulação, nas principais vias da cidade. 
“É possível fazer em modo laboratório 
e evoluir a partir disso”, explicou.

Jean também falou que vai deter-
minar uma reestruturação dos itine-
rários das linhas que existem hoje. Ele 
tem criticado o fato de muitas linhas 
terem trajeto praticamente idêntico. 
A ideia é que, nas principais vias (on-
de muitas linhas se sobrepõem hoje), 

o transporte seja gratuito. O usuário, 
então, só precisaria pagar o trecho 
complementar, até chegar ao bairro 
onde mora ou ao trabalho – um traje-
to menor, com tarifa reduzida, se for 
o caso.

Essa medida seria adotada em pa-
ralelo com o “Bilhete Único”, que con-
sistiria em um cartão de transporte 
– administrado pela prefeitura – que 
funcionaria em todos os modais da 
cidade: ônibus, VLT, táxi, alternativos, 
etc.

“O tarifário hoje não é transpa-
rente, não é claro. O NatalCard é das 
empresas de ônibus. Eles dominam o 
cartão. Isso tá tudo errado. Não são 
concessionários, estão lá como se fos-
se de favor.  Vamos trazer a concessão 
de volta, remontar os itinerários, para 
que sejam modernos, que se compo-
nham com o transporte alternativo e 
o Bilhete Único. Esse cartão vai ser da 
prefeitura. As contas, a gente vai ter 
conhecimento e vai dar transparência 
a elas”, complementou.

EDUCAÇÃO
Na área da educação, o candidato 

do PT a prefeito de Natal defendeu 
prioridade total para o ensino infantil. 
Ele criticou a atual gestão municipal 
por não ofertar vagas suficientes para 
mães que precisam matricular seus 
filhos em creche. Por causa disso, 
muitas mães precisam se submeter a 
um sorteio.

Senador Jean afirmou que, se for 
eleito, vai primeiro dar transparência 
à forma como a atual fila de espera 
por vaga em creche é formada. De-

pois, disse que a meta de sua gestão 
será ampliar o número de vagas no 
ensino infantil, todas com tempo in-
tegral.

“A prefeitura faz muito pouca coi-
sa na educação. Tem que cuidar de 
creche como ninguém”, enfatizou.

Ainda nesse segmento, o candi-
dato criticou o programa do Governo 
Federal que prevê a implantação de 
escolas cívico-militares pelo País. Em 
Natal, a pedido da prefeitura, a Escola 
Veríssimo de Melo, em Felipe Cama-
rão, foi selecionada para inaugurar o 
sistema no Rio Grande do Norte. Até 
agora, contudo, não começou a fun-
cionar.

Jean disse que não concorda com 
o modelo e que, por isso, não vai “bri-
gar” para que seja efetivado em 2021, 
mas que não vai se opor à instalação.

“Não acho que dinheiro público 
seja necessário para isso, muito me-
nos usar policiais, mesmo aposenta-
dos. Essa é uma questão minha. Não 
acho que seja um modelo de educa-
ção ideal. Não sei se o governo federal 
deveria dedicar tanto espaço a isso”, 
declarou.

MAIS MÉDICOS
Na área da saúde, o candidato do 

PT propõe a criação do “Mais Médicos 
Natal”. O programa – inspirado no 
Mais Médicos, criado no governo Dil-
ma Rousseff – prevê o estabelecimen-
to de uma parceria entre a prefeitura e 
universidades públicas para a lotação 
de médicos recém-formados em pos-
tos de saúde.

“Já que estão em uma universida-
de pública, eles (médicos) devolvem (o 
ensino) à sociedade na forma do seu 
serviço, com bolsa, monitoramento 
e acompanhamento, ajudando a for-
talecer o sistema de saúde do muni-
cípio”, destacou. “Na atenção básica, 
vamos ter mais médicos através desse 
mecanismo”, complementou.

RENDA BÁSICA
Senador Jean propôs, ainda, a cria-

ção do programa “Renda Básica de Ci-
dadania Municipal”, uma espécie de 
auxílio emergencial permanente. Ele 
reconheceu que, atualmente, os cofres 
da prefeitura não têm condições de 
bancar um programa nos moldes do 
que o governo federal lançou durante 
a pandemia do coronavírus, mas afir-
mou que é possível começar a garantir 
uma renda mínima para populações 

em situação de vulnerabilidade social.
“Com o auxílio emergencial, ficou 

patente que pessoas que precisam 
dessa renda mínima. Vamos come-
çar. Estamos colocando uma rubrica, 
para ir para o orçamento, para come-
çar a tratar a população de rua em 
situação de extrema miserabilidade”, 
destacou.

O candidato do PT mencionou 
que, inicialmente, seriam beneficia-
das pessoas em situação de extrema 
pobreza, que vivem na rua e depen-
dentes químicos. “(Para) essa pessoa, 
a gente tem que ter dinheiro, tem que 
arrumar. Esse primeiro grupo é essen-
cial”, enfatizou.

Ainda segundo Senador Jean, com 
essa renda mínima, o beneficiado po-
de inclusive começar a trabalhar in-
formalmente. “Não é a situação ideal, 
mas é extrema miserabilidade”, frisou.

MORADIA
O candidato a prefeito sugeriu três 

medidas para enfrentar o problema 
com falta de moradia, ou habitação 
precária, em Natal: a regularização 
fundiária, a adoção de um programa 
de aluguel social e a concessão do di-
reito de uso para pessoas sem teto em 
prédios abandonados.

Com a regularização fundiária 
(ou seja, consertar conflitos de posse), 
Jean disse que prédios hoje sem uso 
podem ser liberados para a habitação 
através do aluguel social e que isso 
pode ser também uma saída para o 
abandono de áreas como a Ribeira. Ele 
destacou que, com a regularização da 
posse, herdeiros de imóveis no Centro 
Histórico teriam mais condições de 
fazer investimentos na recuperação 
dos prédios.

“No aluguel social, a pessoa vai 
pagar de acordo com suas possibilida-
des e vai pagar para a prefeitura. Elas 
podem escolher pagar um aluguel so-
cial a vida inteira, proporcional ao seu 
salário, ou ela pode entrar em outro 
regime na habitação popular normal”, 
acrescentou.

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Senador Jean foi o 5º entrevistado 

da série que o Agora RN tem promovi-
do com todos os candidatos à Prefei-
tura do Natal. Os primeiros convida-
dos foram Carlos Alberto (PV), Álvaro 
Dias (PSDB), Hermano Morais (PSB) 
e Fernando Freitas (PCdoB). Todas as 
entrevistas estão disponíveis nas pági-
nas do jornal no Facebook, YouTube e 
Instagram (IGTV).

Nesta terça 3, dando continuidade 
à série, o convidado será o candidato 
Afrânio Miranda (Podemos). A entre-
vista será transmitida ao vivo, a partir 
das 18h, em todas as redes sociais do 
Agora RN.

Jean explica proposta para ônibus de 
graça e diz que modelo é viável em Natal
ELEIÇÕES 2020 |  Na 5ª entrevista da série do Agora RN com os candidatos a prefeito de Natal, Senador Jean (PT) explica que custo do Passe Livre para o transporte público da 
capital potiguar não seria alto porque ônibus serão elétricos e comprados pela Prefeitura. Ele também falou de propostas para educação, saúde, moradia e assistência social

Para a saúde, o candidato do PT propõe o “Mais Médicos Natal”, que é inspirado no programa federal criado durante o governo Dilma Rousseff

O importante é ter vontade 
política para transformar 
transporte público em algo 
acessível para todos e útil 
para a economia. Se roda 
grátis para as pessoas 
trabalharem ou a lazer, a 
economia gira”

“
SENADOR JEAN
CANDIDATO DO PT À PREFEITURA
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AMOR 
EM QUATRO 
PATAS
DEFENSORES | Em meio à pandemia, organizações sociais e pessoas comuns lutam para defender a causa 
animal no Rio Grande do Norte; entidades batalham diariamente para a manuntenção das atividades

HELLINY FRANÇA

O abandono de animais é uma 
triste realidade que a pandemia 
ajudou a agravar, segundo o Ins-

tituto Pet Brasil o país tem atualmente 
78 milhões de cães e gatos nas ruas. 
Ainda de acordo com o instituto, a pan-
demia provocou um aumento de 20% 
no número de animais largados. A crise 
econômica provocada pela pandemia 

do novo coronavírus, o desemprego, a 
mudança de casa devido a pandemia, o 
aumento na quantidade de divórcios e 
até o medo de contrair a Covid-19 atra-
vés dos bichos são algumas das respos-
tas dadas para justificar o abandono de 
acordo com ONGs da causa animal.

Independentemente da justifica-
tiva, quem abandona um animal está 
colocando uma vida em risco, já que 
esses cães e gatos, que até então esta-

vam acostumados à vida doméstica, 
ficam expostos a diversos perigos co-
mo envenenamento e atropelamento. 
É o que observou uma das responsáveis 
pela Associação de Proteção aos Ani-
mais- Natal (ASPAN), Marília Morais, 
de acordo com ela houve um aumento 
no número de pedidos de resgate de 
cães atropelados. Alguns desses ani-
mais acabam ficando paraplégicos e 
necessitam de cuidados especiais que 

LEI SANSÃO
ENDURECE PENAS 
PARA AGRESSORES DE 
ANIMAIS

No dia 29 de setembro o pre-
sidente Jair Bolsonaro sancionou 
durante a lei que aumenta a pena 
por maus-tratos a cães e gatos. 
O texto altera a Lei dos Crimes 
Ambientais (Lei 9.605, de 2018), 
que prevê pena de três meses a 
um ano de detenção e multa para 
crimes contra todos os animais. 
Lei e é originária do Projeto de 
Lei (PL) 1.095/2019, do deputado 
Fred Costa (Patriota-MG). O novo 
dispositivo prevê prisão de dois a 
cinco anos de detenção, multa e 
proibição de guarda para quem 
maltratar, ferir, abusar ou mutilar 
cães e gatos, especificamente.

A legislação foi apelidada de 
lei Sansão, em homenagem ao 
cachorro da raça pitbull Sansão, 
de 2 anos, que teve as duas patas 
traseiras decepadas em Confins, 
na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte.

No Rio Grande do Norte a lei 
ainda não foi aplicada, a Delega-
cia Especializada em Proteção ao 
Meio Ambiente (Deprema), não 
autuou nenhum flagrante que se 
enquadre no novo texto, segun-
do a Secretária Executiva e de 
Comunicação Social da Polícia 
Civil do RN, a delegada Dulcinéia 
Costa.

De acordo com o chefe de 
investigações da Deprema, Má-
rio Pérsico, a falta de provas e 
testemunhas são uma das maio-
res dificuldades que a delegacia 

encontra quando recebe uma 
denúncia de maus-tratos. O che-
fe de investigações relatou que 
muitas vezes quando os agentes 
chegam ao local da denúncia o 
animal não aparenta fisicamente 
estar sofrendo maus-tratos. 

“Apurar o crime de maus-tra-
tos não é tão fácil, é necessário 
provas e testemunhas, às vezes 
vamos ao local e o animal está 
aparentemente bem e não con-
seguimos realizar o resgate”, rela-
tou Pérsico.

Quando é constatada uma 
situação grave ou quando o ani-
mal está abandonado em algum 
imóvel ou terreno sem a presen-
ça de tutores, a delegacia entra 
com o pedido na Justiça para um 
mandado de busca e apreensão e 
realiza o resgate. Os animais que 

a Deprema resgata são encami-
nhados para ONGs, uma vez que 
o órgão não possui abrigos.

Pérsico informou ainda que a 
Deprema realizou uma parceria 
com o Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária, o que vai pos-
sibilitar uma maior facilidade pa-
ra a emissão dos laudos médicos 
dos animais resgatados. Antes da 
mudança na lei após a constata-
ção de maus-tratos o responsável 
pelo animal respondia pelo crime 
através de um Termo Circunstan-
ciado de Ocorrência (TCO) , que é 
um registro de um fato tipificado 
como infração de menor poten-
cial ofensivo, ou seja, os crimes 
de menor relevância, que tenham 
a pena máxima cominada em até 
dois anos de cerceamento de li-
berdade ou multa.

Com a pandemia, ONGs e abrigos de animais viram as doações que já eram poucas diminuírem ainda mais, em contrapartida os pedidos de resgates subiram

Helena Priscila, atua no abrigo Animal Esperança, conta que recebe por média 4 pedidos de resgate por dia, a maioria são denúncias de maus-tratos
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geram altos custos para as instituições 
que os recebem.

Com a pandemia, as ONGs e abri-
gos de animais do RN viram suas doa-
ções que já eram poucas diminuírem 
ainda mais, em contrapartida o núme-
ro de pedidos de resgate subiu. A força 
de vontade e o amor à causa animal 
são o que impulsiona esses protetores 
a continuarem fazendo seu trabalho 
apesar das adversidades, muitas vezes 
tirando do próprio bolso para arcar 
com remédios, exames, vacinas, ração, 
entre outros gastos.

De acordo com Marília, a ASPAN 
que atualmente está com 62 cães, mas 
já chegou a ter mais de 100 ao mesmo 
tempo, gasta em média R$ 25 mil por 
mês e as doações correspondem a cer-
ca de 10% desse valor, o restante é cus-
teado pelos membros da organização. 
“Quando é um caso que ganha mais 
visibilidade na mídia conseguimos ar-
recadar mais, porém não é sempre que 
isso acontece”, contou Marília.

A ASPAN recebe cães resgatados 
pela Delegacia Especializada em De-
fesa ao Meio Ambiente (Deprema), ou 
animais que estão em condições ex-
tremas com risco de morrer, de março 
deste ano até outubro a ONG acolheu 
216 animais. “Muitas vezes estamos 
lotados, mas se o animal estiver com 
risco iminente de morte eu não vou 
deixar ele morrer na rua, se preciso levo 
até para minha casa”, disse Marília.

Helena Priscila do abrigo Animal 
Esperança, que atualmente cuida de 
9 cães e 6 gatos, conta que durante a 

pandemia recebe por média 4 pedidos 
de resgate por dia, a maioria são de-
núncias de maus-tratos, antes eram 3 
pedidos por semana. As doações tam-
bém caíram consideravelmente nesse 
período.

“As doações diminuíram muito, 
perdi 2 animais a pouco dias e entrei no 
cheque especial para pagar os velórios”, 
relatou Helena.

Liebermann Farias do Instituto 
Senhores Patas relatou que a ONG 
também sobrevive através de doações, 
a instituição está com 80 cães, 4 bur-
ros (incluindo uma fêmea grávida) e 2 
gansos, e atualmente funciona em uma 
granja. A ONG usa as redes sociais para 
conseguir arrecadar fundos para man-
ter os animais.

As redes sociais se tornaram a 
principal ferramenta para angariar re-
cursos e insumos para os abrigos. Além 
de postar as imagens dos animais, os 
protetores também mostram a recupe-
ração dos pets que são resgatados com 
algum problema de saúde e prestam 
contas de como está sendo usado os 
valores arrecadados.

Não são apenas cães e gatos sem 
raça definida que sofrem com o aban-
dono, os abrigos já chegaram a receber 
cachorros de raça como labrador, pi-
tbull, poodle e border collie. As justi-
ficativas para o abandono são várias: 
doenças, comportamento indesejado 
e até a velhice. Porém durante a pande-
mia, com a alta no número de pessoas 
que perderam a renda, o principal mo-
tivo foi a falta de condições financeiras 
para sustentar o animal. “Nos meses de 
junho e julho o número de abandonos 
triplicou, o que não é comum. O núme-
ro de pessoas que nos procurou para 
abandonar seu animal foi absurdo”, 
disse Drica Lima, voluntária há 4 anos 
na ONG Patamada.

O resgate é só o começo do traba-
lho desses protetores, quando o animal 
chega ao abrigo ele é encaminhado a 
um hospital veterinário para realizar 
uma série de exames para detectar 
doenças, recebe um remédio antipara-
sitário, o vermífugo, as vacinas, no caso 
de cães eles recebem coleiras ou repe-
lentes de proteção contra o mosquito 
que transmite a leishmaniose (doença 
conhecida como calazar), depois passa 
pela cirurgia de castração e só aí pode 
ir para a adoção. Todo esse processo é 
seguido se o animal não apresentar al-
guma doença e nem ferimentos graves, 
em alguns casos o animal passa um 
tempo se recuperando, passando por 
tratamentos de saúde até ficar dispo-
nível para adoção. A parte psicológica 
também é trabalhada nos abrigos, al-
guns cães, principalmente aqueles que 

sofrem agressão, precisam de resso-
cialização tanto com humanos quanto 
com outros animais até seguirem para 
um lar.

A pandemia trouxe por outro lado 
o aumento no número de adoções, se-
gundo o Instituto Pet Brasil até agosto 
o país registrou uma alta de 50%. Já um 
levantamento encomendado pela mar-
ca Royal Canin mostra que só em rela-
ção a gatos houve um aumento de 30%. 
O confinamento, a solidão, o isolamen-
to da família fizeram com que alguns 
procurassem a companhia de um pet.

Essa mudança foi sentida pelo Ins-
tituto Senhores Patas, em média 20 ani-
mais foram adotados por mês durante 
esse período, essa alta foi registrada 
principalmente no início da pandemia, 
no entanto já é possível ver uma queda 
nas adoções. Na ASPAN os números 
também subiram, desde março 110 
animais foram adotados através da 
ONG, esse número mais que dobrou se 
comparado a todo o ano de 2019, quan-
do foram realizadas 50 adoções.

Para evitar o risco dos animais 
sofrerem maus-tratos nos novos lares 
ou serem devolvidos, os protetores 
analisam e entrevistam os candidatos 
a adotantes. É levado em consideração 
diversos aspectos como situação finan-
ceira, se a família da pessoa concorda 
com a adoção, se o animal ficará livre 
de coleira, se o candidato terá tempo 
para dar atenção ao pet. Após a adoção 
os abrigos mantêm o contato com os 
adotantes para acompanhar como está 
a vida do animal.

5 anos
é o tempo máximo de prisão para 

os agressores de animais

Com a pandemia, ONGs e abrigos de animais viram as doações que já eram poucas diminuírem ainda mais, em contrapartida os pedidos de resgates subiram

Helena Priscila, atua no abrigo Animal Esperança, conta que recebe por média 4 pedidos de resgate por dia, a maioria são denúncias de maus-tratos

Durante a pandemia, com a 
alta no número de pessoas 
que perderam a renda, o 
principal motivo de abandono 
foi a falta de condições 
financeiras para sustentar o 
animal. Nos meses de junho e 
julho o número de abandonos 
triplicou, o que não é comum”

“
DRICA LIMA  
PROTETORA ANIMAL

Associação de Proteção aos Animais- ASPAN
A ONG existe há dois anos e já teve 350 animais adotados. ASPAN não 
faz resgates, apenas recebe os animais através da Deprema, porém em 

casos graves de risco de morte iminente eles acabam acolhendo o animal. 
O abrigo tem funcionários, sendo 1 administrator e 2 tratadores, e enfrenta 

dificuldades de encontrar voluntários. A capacidade do abrigo é de 40 
animais. É possível acompanhar o trabalho da ASPAN e através do perfil da 

ONG no Instagram o @aspan_rn.

Abrigo Animal Esperança
A instituição existe há 4 anos e há 1 ano passaram a ter um abrigo. No 
momento estão com 9 cachorros e 6 gatos, recebem o auxílio de um 
veterinário voluntário. Eles recebem pedidos de resgates através das 

redes sociais e os acolhem de acordo com o espaço disponível. Durante a 
pandemia 3 gatos e 3 cachorros do abrigo foram adotados. O lar conta com 
a ajuda de 4 voluntários. Para conhecer mais sobre o abrigo é só acessar o 
perfil do Instagram @animalesperanca , diariamente é postado atualizações 

sobre os resgates.

ONG Instituto Senhores Patas
A ONG existe há cerca de 6 anos, atualmente está com 80 cães, 4 burros 
(uma fêmea grávida) e 2 gansos. É a própria ONG que realiza os resgates 
dos cães, geralmente animais abandonados na rua. O abrigo se mantém 

através de doações feitas a partir das redes sociais. Os gastos são muitos, 
para se ter uma ideia por dia os animais consomem cerca de 25 quilos 

de ração. O Instituto Senhores Patas divulga suas ações e o dia a dia dos 
animais através do perfil do Instagram @institutosenhorespatas.

 ONG Patamada
A Patamada existe há 17 anos, é uma das mais antigas ONGs com abrigo 
no estado, possui acolhimento rotativo e se mantém com no máximo 200 

animais, mas já chegou a ter mais de 900 entre cães, gatos e equinos. Mais 
de 3.500 animais da ONG já foram adotados. Atualmente só acolhe cães e 
gatos, os animais são retirados das ruas, a própria ONG realiza o resgate. 
Junto a Henrique, Drica Lima cuida da manutenção fixa do abrigo, existem 

também 6 voluntários que vão uma vez por semana auxiliar na ONG. A 
Patamada arrecada doações através das redes sociais, para conhecer o 

trabalho deles é só acessar o perfil do Instagram @patamadaong.  

CONHEÇA UM POUCO DAS INSTITUIÇÕES
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Foi com a renda da mãe, de 67 
anos, que Daniela Soares Barre-
to conseguiu bancar seus dois 

filhos mais velhos nos últimos cinco 
anos. As crianças foram praticamen-
te adotadas pela avó, com quem 
passaram a morar. No último dia 23 
de agosto, porém, a história de dona 
Leovany foi interrompida. Diagnos-
ticada com covid-19, a trabalhadora 
que se aposentaria dentro de um ano 
foi internada e, em pouco mais de 
24 horas, faleceu, deixando para trás 
uma família chocada com o efeito de-
vastador da doença.

“Tudo foi muito rápido. Estáva-
mos esperançosos de que ela sairia 
do hospital logo”, afirmou Daniela, 
que rapidamente teve de arrumar 
forças para lidar com a falta de recur-
sos para criar os filhos. Daniela mora 
numa casa menor com o marido e a 
filha, de 4 anos, que tem paralisia ce-
rebral. Com a morte da mãe, os dois 
filhos - de 18 e 14 anos - voltaram a 
morar com ela, que ganha R$ 1.179 
por mês. Boa parte desse valor é gas-
to com fraldas e remédios para a filha 
menor. A renda do marido, quase 
igual à de Daniela, paga o aluguel e as 
contas da casa.

A situação de Daniela é seme-
lhante à de outras famílias brasileiras 
que contavam com ajuda dos idosos 
para fechar as contas no fim do mês. 
Com a Covid-19, além do trauma de 
perder entes queridos, muitas pesso-

as também passaram a conviver com 
um grau maior de pobreza. 

Segundo estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
a morte de idosos na pandemia pode 
provocar uma queda média de 20% 

na renda dos domicílios. 
Até o dia 27 de outubro, a redução 

somava R$ 245 milhões. De acordo 
com o estudo, 74% das mortes por 
Covid-19 são de pessoas com 60 anos 
ou mais - ou seja, cerca de 113 mil 

pessoas.
“Em alguns casos, essa perda 

pode chegar a 100%, já que o idoso 
era o único provedor da casa”, diz a 
pesquisadora Ana Amélia Camarano, 
autora do estudo “Os dependentes 
da renda dos idosos e o coronavírus: 
órfãos ou novos pobres?” 

Segundo o trabalho, 35% dos do-
micílios brasileiros têm pelo menos 
um idoso e, em 18,1%, eles eram os 
únicos provedores de renda da fa-
mília, com um ganho médio de R$ 
1.666,80. Nesse grupo estão 24 mi-
lhões de pessoas, sendo 19,5 milhões 
de idosos e quase 5 milhões de crian-
ças e adultos.

E esses números vêm subindo ra-
pidamente nos últimos anos. Levan-
tamento feito pela consultoria iDa-
dos mostra que, enquanto o número 
de domicílios chefiados por idosos 
com dependentes cresceu 34% desde 
2012, o total de domicílios no País 
avançou 19% no mesmo período. 

“O Brasil está passando por um 
envelhecimento populacional im-
portante. Por isso, veremos cada vez 
mais idosos como provedores de 
suas famílias”, diz o pesquisador do 
iDados, Bruno Ottoni.

Morte de idosos por Covid-19 
empobrece famílias brasileiras
EFEITOS DA PANDEMIA | Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a morte de idosos na pandemia pode provocar uma queda média de 20% na renda dos domicílios. 
Até o dia 27 de outubro, a redução somava R$ 245 milhões. De acordo com o estudo, 74% das mortes por Covid-19 são de pessoas com 60 anos ou mais, ou cerca de 113 mil pessoas

Em 18,1% das famílias, idosos são a única fonte de renda; 74% das mortes na pandemia são de pessoas com mais de 60 anos

Mais de 95 milhões de eleitores 
norte-americanos votaram 
na eleição presidencial de 

2020 até esta segunda-feira 2, de acor-
do com uma contagem do US Election 
Project da Universidade da Flórida, 
um prenúncio do que deve ser a maior 
participação do eleitorado dos tempos 
modernos.

Um aumento acentuado na vota-
ção pelo correio e na votação presen-
cial antecipada foi em grande parte 
motivado pela pandemia do novo 
coronavírus, que já matou mais de 
230.000 pessoas nos EUA e continua 
inabalável em muitos estados norte-a-
mericanos.

O presidente Donald Trump, que 
tem sido criticado pela maneira como 
seu governo lidou com o surto de co-
vid-19, está atrás do desafiante demo-
crata, Joe Biden, em pesquisas de opi-
nião nacionais. Uma pesquisa Reuters/
Ipsos realizada em 27 e 29 de outubro 
mostrou Biden com 51% e Trump com 
43%.

Mas a disputa ainda é acirrada em 
estados-chave que decidirão a eleição 

por meio do Colégio Eleitoral, incluin-
do Arizona, Flórida e Carolina do Nor-
te. Espera-se que um grande número 
de apoiadores republicanos de Trump 
compareça pessoalmente para votar 
no dia da eleição depois que Trump 
semeou a desconfiança, sem evidên-
cias, a respeito da votação pelo correio, 
afirmando que estava sujeita a fraudes.

Os democratas abraçaram am-
plamente a votação antecipada, não 
apenas por causa da pandemia, mas 
também por causa das medidas que o 
governo Trump tomou para desacele-
rar o processamento da correspondên-
cia no país. Os especialistas prevêem 
que a participação ultrapassará facil-
mente a marca de 138 milhões.

Especialistas prevêem que a participação ultrapassará facilmente a marca de 138 milhões

Na véspera da eleição, EUA têm 95 
milhões de votos antecipados

DISPUTA

GETTY IMAGE O Dia de Finados de 2020 regis-
trou pouco movimento em 
cemitérios públicos e parti-

culares de Natal e Região Metropo-
litana. Nas unidades do Cemitério 
e Crematório Morada da Paz, em 
Parnamirim, a movimentação se 
intensificou na última sexta-feira 31, 
o que refletiu na diminuição de pes-
soas nos locais nesta segunda-feira 2. 

Além disso, as tradicionais cele-
brações religiosas foram adaptadas 
para o formato online, com objetivo 
de se evitar aglomerações nas uni-

dades na Zona Norte e em Emaús. 
Todos os anos, cerca de 15 mil pes-
soas visitam os cemitérios da marca, 
neste dia, na região de Natal.

Mesmo com as limitações, houve 
quem fizesse a homenagem presen-
cial. É o caso da dona de casa Noêmia 
Bezerra de Melo, que a menos de um 
ano e meio perdeu seu esposo. 

Em Natal, os oito cemitérios pú-
blicos da cidade adotaram medidas 
de segurança sanitária em decorrên-
cia da pandemia do Covid-19. A visi-
tação foi tranquila ao longo do dia.

No Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Parnamirim, a movimentação foi tranquila

Cemitérios  de Natal 
registram baixa visitação

FINADOS

REPRODUÇÃO



11GERAL|  TERÇA-FEIRA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. MARIA EDITE BARBOSA DO NASCIMENTO, brasileira, viúva, pensionista, portadora do RG n° 
605.639 – SSP/RN, inscrita sob o CPF/MF n° 019.976.094-28, residente e domiciliada na Rua Império do Sol, n° 05 – St. 
‘Paraiso’, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Roberto 
Carvalho de Sousa, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 3.553, com escritório profissional na Rua Doutor Lauro 
Pinto, 100, Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-250. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 96,36m² (noventa e seis metros e trinta e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.002.01.1666.0000.1 e sequencial número 
1.000744.0, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1 , de coordenadas N 9311055,50 m. e E 273202,90  m., situado no limite 
com AV. BAIA DOS GOLFINHOS,    deste, segue com azimute de 113°41'39" e distância de 7,02 m., confrontando neste 
trecho com AV. BAIA DOS GOLFINHOS, até o  vértice P2 , de coordenadas N 9311052,68 m. e E 273209,33  m.;   deste, 
segue com azimute de 203°41'39" e distância de 13,60 m., confrontando neste trecho com MARIA DA CONCEIÇÃO 
COSTA DOS SANTOS, até o  vértice P3 , de coordenadas N 9311040,23m. e E 273203,87m.;   deste, segue com azimute 
de 293°41'39" e distância de 7,15 m., confrontando neste trecho com VANDA VALÉRIO MARINHO, até o  vértice P4 , de 
coordenadas N 9311043,10m. e E 273197,32m.;   deste, segue com azimute de 24°14'52" e distância de 3,25 m., 
confrontando neste trecho com VANDA VALÉRIO MARINHO, até o  vértice P5 , de coordenadas N 9311046,06 m. e E 
273198,65m.;   deste, segue com azimute de 24°14'52"  e distância de 10,35 m., confrontando neste trecho com 
SERVIDÃO DE PASSAGEM, até o  vértice P1 , de coordenadas N 9311055,50 m. e E 273202,90  m.;  ponto inicial da 
descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 28.400,60. A requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Jaqueline lima de Macedo, a Sra. Maria da 
Conceição Costa dos Santos, a Sra. Vanda Valerio Marinho, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 03.11.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

LOURO JOSÉ | Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro divulgou o laudo preliminar com a causa da morte do 
ator Tom Veiga. Segundo o parecer médico, ele faleceu em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC)

O  velório do ator Tom Veiga, in-
térprete do Louro José, será 
nesta terça-feira 3 no Rio, em 

cerimônia restrita à família. O enterro 
vai ocorrer na quarta 4, em São Paulo.

Veiga foi encontrado morto em 
casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste 
domingo 1º. 

O Instituto Médico Legal (IML) di-
vulgou o laudo preliminar com a causa 
da morte do ator Tom Veiga. Segundo 
o parecer médico, Tom faleceu em de-
corrência de acidente vascular cerebral 
(AVC) por conta de um aneurisma.

O laudo foi divulgado durante 
a transmissão ao vivo do Mais Você, 
cuja edição foi totalmente dedicada a 
homenagear Tom Veiga e Louro José. 
Ana Maria Braga, visivelmente emo-
cionada, fez questão de apresentar o 
programa da bancada onde se posicio-
navam o ator e o personagem todas as 
manhãs. 

Ana Maria Braga apresentou o 
"Mais Você" desta segunda-feira muito 
emocionada. "Hoje eu não estou per-
dendo só o Tom, eu estou perdendo 'o' 
Tom, um grande amigo, né? Um meni-
no que a gente nunca discutiu, nunca 
brigou. E com ele foi junto o meu � lho, 
que eu sempre considerei assim o Lou-
ro e o Tom", disse a apresentadora.

A equipe do programa trabalhou 
com uma foto de Tom Veiga colada no 

peito.
"Nós da família Louro - e vocês 

fazem parte dela - estamos de luto. É 
um � lho amado que esteve do meu 
lado nos últimos 25 anos. Hoje eu não 
estou perdendo só o Tom [...], com ele 
foi também o meu � lho, porque eu 
sempre considerei assim o Louro José", 
disse Ana Maria, aos prantos, na aber-
tura do programa.

Além da apresentadora, outros 
amigos e colegas de trabalho presta-
ram sua homenagem durante o pro-
grama, como Ana Furtado, Luciano 

Huck, Antonio Fagundes, Isis Valverde 
e o apresentador André Marques, um 
dos melhores amigos de Tom - e que 
inclusive foi um dos que encontrou o 
ator já sem vida em sua casa. "Quando 
chegamos ele já estava no céu", contou.

Em seu per� l do Instagram, a 
apresentadora publicou um clique on-
de mostra a bancada do programa com 
� ores e, ao fundo, uma tela com a ima-
gem do boneco: "Dia 2 de novembro. 
Dia de � nados. E nós estamos de luto. 
Essa foi nossa homenagem dolorida e 
cheia de amor",  escreveu ela.

Tom Veiga faleceu em decorrência de acidente vascular cerebral por conta de um aneurisma

Se todos potenciais beneficiários acessarem a ajuda, a conta subirá para R$ 4,76 bilhões

Velório de Tom Veiga será nesta 
terça-feira; enterro acontece em SP

Ocarro de Giuliano Ricca, irmão 
do ator Marco Ricca, que estava 
desaparecido há seis anos, foi 

encontrado nesta segunda-feira 2 pró-
ximo à Rodovia Presidente Dutra, em 
Santa Isabel, em São Paulo. Segundo 
informações da Polícia Militar, dentro 
do veículo, que apresentava sinais de 
capotamento, havia uma ossada hu-
mana.

O veículo encontrado, com placas 
do Rio de Janeiro, tem as mesmas ca-
racterísticas do veículo que era dirigido 
por Giuliano no dia que em desapare-
ceu Ricca, em outubro de 2014. 

Segundo informações da polícia, o 
veículo estava na área de um sítio e foi 
encontrado por funcionários que fa-
ziam uma obra às margens da rodovia.

De acordo com a PM, os homens 
andavam pela propriedade acompa-
nhados de um cachorro, que latiu ao 
encontrar o carro. Os homens acredita-
ram se tratar de um acidente e resolve-
ram buscar por possíveis vítimas, mas 
encontraram uma ossada e decidiram 
chamar a polícia.

A identidade da vítima será con-
� rmada apenas após exame de DNA. 

Dentro do carro havia documentos, 
mas a polícia ainda não divulgou deta-
lhes. O caso será registrado pela Polícia 
Rodoviária Federal na Delegacia de 
Arujá.

O irmão do ator Marco Ricca, o 
produtor cultural Giuliano Ricca, tinha 
47 anos quando desapareceu no dia 19 
de outubro de 2014. Segundo comuni-
cado divulgado pela família na época, 

ele havia deixado São Paulo de carro 
e desapareceu a caminho do Rio de 
Janeiro.

Marco e Giuliano eram sócios em 
uma produtora em São Paulo. Eles 
faziam diversos projetos e peças cultu-
rais, como "Uma Vida no Teatro", com 
os atores Francisco Cuoco e Ângelo 
Paes Leme, e "Adultérios", com o ator 
Fábio Assunção.

 Irmão do ator Marco Ricca, o produtor cultural Giuliano Ricca, tinha 47 anos quando desapareceu

Carro de irmão do ator Marco Ricca 
é encontrado às margens de rodovia

SEIS ANOS

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO O  total de famílias de baixa 
renda com descontos na 
conta de luz aumentou em 
mais de 2 milhões neste 

ano. Em janeiro, antes da pandemia, 
9,1 milhões de famílias se enquadra-
vam nos critérios do programa Tarifa 
Social, que concede descontos de até 
65% nas tarifas. Nove meses depois, a 
base de bene� ciários era de 11,3 mi-
lhões, segundo números da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
que aponta ainda alguma subnoti� -
cação O alcance do programa pode 
chegar a 16,6 milhões, considerando 
dados do Cadastro Único do gover-
no.

A Aneel monitora de perto esses 
dados, pois o programa é bancado 
por valores a mais cobrados na conta 
de luz dos demais consumidores. Em 
2020, o custo do Tarifa Social será de 
R$ 2,6 bilhões, valor que subirá para 

R$ 3,24 bilhões no ano que vem. Se 
todos os potenciais bene� ciários 
acessarem o benefício, a conta subirá 
para R$ 4,76 bilhões. 

Para ter acesso à Tarifa Social, é 
preciso estar inscrito no Cadastro 
Único, com dados atualizados, e 
comprovar renda per capita de até 
meio salário mínimo. 

O desconto, no entanto, não é 
automático. O interessado precisa 
fazer a solicitação para a prefeitura 
do município em que vive e, depois, 
para a distribuidora, que repassa os 
dados à Aneel. 

De acordo com a Aneel, na mé-
dia nacional, 68% das famílias aptas 
à Tarifa Social efetivamente recebem 
o benefício. Enquanto esse índice é 
de mais de 90% em Estados como 
Paraíba e Sergipe, a adesão é inferior 
a 45% no Amazonas, Roraima, Ama-
pá, Santa Catarina e Distrito Federal. 

Desconto em conta de luz 
chega a mais 2 milhões

AUXÍLIO
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ZAPPING
NASCE 1º FILHO DE 
STHEFANY BRITO, 
ANTONIO ENRICO

Um pouco antes das 19h do último domingo 1º, Sthefany Brito deu à luz 
seu primeiro � lho, Antonio Enrico, fruto do casamento com o empresário Igor 
Raschkovsky. O bebê nasceu na maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, na 
zona oste do Rio. A informação foi con� rmada à coluna pela assessoria da 
atriz. “Mãe e � lho passam bem”, disse. Sthefany estava aguardando para ter o 
� lho de parto normal, mas os médicos decidiram por uma cesariana.

Luana Piovani está no topo da 
lista de Boninho como a favorita 
para integrar o elenco do “BBB 
21”. De acordo com uma fonte 
ligada à produção, um � erte já 
começou entre a Globo e a atriz 
para tê-la con� rmada no reality 
show. O diretor já pensava nela 
para fazer parte da vigésima edição 
do “Big Brother Brasil”, uma das 
mais memoráveis da história 
do programa no país. Mas as 
negociações sequer tomaram forma 
na época. Agora, os planos são mais 
ambiciosos para a loira, que, com o 
todo mundo sabe, não tem papas na 
língua e costuma causar.

LUANA PIOVANI É 
NOME DOS SONHOS DE 
BONINHO PARA INTEGRAR 
ELENCO DE ‘BBB 21’

Até o � m do ano, Gusttavo Lima 
fará shows esporádicos e eventos 
patrocinados. Além de ainda não se 
sentir seguro para retomar a estrada 
em função da pandemia, o cantor 
quer dar um tempo para respirar 
depois de tudo o que vem vivendo 
com a separação de Andressa Suita. 
Segundo alguns amigos, o principal 
motivo de ele pedir o divórcio foi 
por não querer mais dividir seu dia a 
dia com a família de Andressa.

FAMÍLIA DE ANDRESSA 
SUITA FOI UM DOS MOTIVOS 
PARA GUSTTAVO LIMA NÃO 
REATAR CASAMENTO

Marcelo Cosme , apresentador 
do “Em Pauta”, da GloboNews , vem 
sofrendo ataques homofóbicos. 
Marcelo postou um deles no 
Instagram: “Não é mimimi. É 
disso que falamos todos os dias. 
São ameaças, ataques, ofensas, 
desrespeito. E sabemos que 
homofobia, racismo e xenofobia 
são crimes. Infelizmente recebo 
esse tipo de mensagem direta. Não 
aceitarei!!!”, escreveu ele.

APRESENTADOR DA 
GLOBO RECEBE ATAQUES 
HOMOFÓBICOS 
E AMEAÇA DE MORTE
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ARTE  | Parede cheia de gravuras e cores, repleta de rostos conhecidos 
e de figuras simbólicas, que contam a mesma história: a vida no bairro das Rocas 

MAURO TERAYAMA

Antigamente, a rua Mestre 
Lucarino, era conhecida como 
a “Rua do Lixo”. Por lá, muito 

lixo era  descartado de forma indevida 
e caçambas cheias preenchiam a rua 
de sujeiras. Desde meados de julho 
deste ano, os moradores do bairro 
se mobilizaram para limpar o local e 
revitalizar o espaço montando uma 
estrutura com mudas de plantas em 
pneus e também com um espaço de 
playground para as crianças. 

A Prefeitura de Natal convocou 25 
gra� teiros para ilustrarem um muro 
de aproximadamente 150 metros com 
desenhos que representam a cultura e 
a história do bairro das Rocas. 

O muro foi repaginado pelos 
artistas ao longo de uma semana, 
estampando desenhos de personagens 
que fazem parte da cultura e da 
história do bairro, como o ex-
presidente Café Filho, a professora 
Nair, o Mestre Lucarino ( fundador da 
escola de samba Balanço do Morro, 
a dança de salão Araruna, além de 
� guras simbólicas como o ex-prefeito 
Djalma Maranhão e a divindade 
africana Iemanjá.  

“Cada artista pegou um tema 
especí� co, sugerido pelo pessoal da 
comunidade, para retratar a essência 
do bairro e as pessoas que foram 
importantes para a comunidade”, 
disse o gra� teiro Lucas “MDS”, que 
desenhou o rosto de Mestre Lucarino - 
fundador da escola de samba “Balanço 

do Morro”, uma das mais tradicionais 
de Natal. 

Marcelo Borges, responsável 
pela arte de Dona Dair – uma das 
professoras mais marcantes das 
Rocas - ressaltou a importância de 
poder retratar personagens locais de 
um bairro tão rico em cultura como o 
bairro das Rocas. 

“O bairro das Rocas é um berço 
de cultura. Tem os moradores, tem 
o samba, tem a professor Nair que 
fez parte da Campanha Pé No Chão. 
É muito bom você poder retratar 
pessoas que � zeram parte de uma 
localidade e isso � ca tanto pros 
familiares, quanto para as novas 
gerações que não chegaram a 
conhecê-los, e ter a curiosidade de 
saber que nesse local tiveram aquelas 
pessoas que � zeram história”.

Os artistas relatam que fazer os 
desenhos em um painel tão grande 
não é difícil. As di� culdades, segundo 
eles, estão nos imprevistos diários, 
mas isso não desanima nenhum deles 
em poder realizar mais um trabalho 
pelas ruas da cidade.

“A di� culdade se torna prazerosa 
porque a altura vai facilitar você 
a fazer traços que em um painel 
pequeno não dá para fazer. Às vezes 
temos alguns imprevistos, quando 
o sol está muito forte, quando chove 
ou quando não temos iluminação à 
noite”, disse o artista “Erre” Rodrigo. 

Paulo Azevedo faz um retrato 
de Iemanjá, orixá feminino das 
religiões Candomblé e Umbanda, que 

� nalizou o trabalho em 4 dias - em 
horas corridas, o trabalho duraria 
em torno de 10 a 12 horas. “Sempre 
tento retratar � guras humanas que 
dialoguem com a natureza quando 
surgiram os temas para a gente pintar 
aqui, o candomblé era um dos que eu 
mais me identi� cava. Tivemos essa 
ideia de fazer Iemanjá e também por 
retratar ela com a imagem de uma 
mulher negra, porque geralmente ela 
é representada como uma � gurinha 
europeia”, disse o artista. 

“Eu uso uma referência fotográ� ca 
para construir a referência do 
desenho, mas depois eu vou criando 
em cima e pintando do meu jeito. 
Como é um processo mais livre, eu 
não tive tanta pressa. Eu geralmente 
me planejo no que eu quero fazer, mas 
eu sempre fujo um pouco do roteiro 
para não � car tão preso à ideia. Gra� te 
é muito isso, espontaneidade e sobre 
você dialogar com o espaço”, esclarece. 

A pintura de manifestação 
artística do muro teve início no 
último dia 22 de outubro e o prazo 
que a prefeitura do Natal deu foi de 
conclusão até o dia 10 de novembro, 
mas os desenhos no local devem ser 
� nalizados na próxima semana. Além 
do muro das Rocas, os artistas ainda 
vão expressar a arte em outros locais 
de Natal, como Cidade da Esperança, 
Guarapes e a Favela do Japão. 

TABU: GRAFITE X PICHAÇÃO 
O gra� te está relacionado à 

imagem e costuma dar voz àqueles 

que muitas das vezes não são ouvidos. 
A arte se manifesta em lugares 
públicos, em espaços que a sociedade 
transita diariamente e consegue ver 
os mais variados tipos de desenhos 
nas paredes, nos muros da cidade, 
conquistando cada vez mais espaço. 

No entanto, ainda existe um tabu 
social para diferenciar o gra� te e a 
pichação, porque muitas pessoas 
consideram a pichação - proveniente 
do “pixo” da escrita - vandalismo 
devido a forma que é escrita ou 
rabiscada sem autorização 

“Eu costumo dizer que o gra� te e 
a pixação são os dois lados da mesma 
moeda. Essa ideia de que gra� te é o 
bonito e a pichação é o feio só existe 
aqui no Brasil. Gra� te é um termo que 
se designa para tudo, o que vai dizer se 
é legal ou não é a autorização. Então, 
aqui no Brasil se construiu essa ideia”, 
explica o gra� teiro Paulo Azevedo. 

“É complexo porque a pessoa que 
faz gra� te também picha ou a pessoa 
que picha não tem a oportunidade 
de fazer gra� te porque é caro. Cada 
latinha de tinta é 20 reais. Um trabalho 
de gra� te não é barato, mas tem um 
lado bom: isso dá muita oportunidade 
a quem enveredar nesse caminho, da 
ascensão social de pessoas de origem 
periférica a terem uma pro� ssão e 
crescer nesse tipo de trabalho. Então 
assim, o preconceito sempre vai 
existir pela falta de conhecimento. 
As pessoas se expressam de formas 
diferentes e a arte na rua tem muito a 
ver com a expressão”, pontua.

DO LIXO 
ÀS CORES 

MUDANÇA Grafi teiros 
ilustraram muro de 
aproximadamente 150 metros na 
Zona Leste de Natal

ARTISTAS  Lucas “MDS”, 
Paulo Azevedo e Marcelo Borges 
são os responsáveis pelas obras 
no bairro das Rocas
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ALERTA 
O neurocientista Miguel 

Nicolelis, coordenador do 
Comitê Cientí� co do Consórcio 
Nordeste para a Covid-19 e um dos 
fundadores do Instituto do Cérebro 
no RN, acredita que uma segunda 
onda de coronavírus chegará ao 
Brasil “nos próximos meses”. 

 CHEGANDO... 
Na opinião de Nicolelis, 

publicada em coluna no El País 
Brasil, nesta segunda-feira, “a 
Europa olha para o Brasil e diz: eu 
sou você amanhã”. “Exatamente 
duas semanas atrás, eu usei as 
minhas redes sociais para alertar 
sobre a possibilidade de que, tanto 
a segunda onda europeia, como o 
novo crescimento descontrolado dos 
casos nos EUA, poderiam contribuir 
para o surgimento de uma segunda 
onda de covid-19 no Brasil”, disse ele. 

 AEROPORTOS  
Por conta do que acontece ao 

redor do mundo, o neurocientista 
acredita que a segunda onda no 
Brasil chegará nos primeiros meses 
de 2021 e alerta: a partir dos seus 
aeroportos internacionais.  

 ABERTOS 
“Como é de conhecimento 

notório que a pandemia de covid-19 
chegou ao Brasil no � nal de fevereiro 
passado a partir dos nossos 
aeroportos internacionais, que 
permaneceram abertos por mais 30 
dias, até o � nal de março, num dos 
erros mais crassos do manejo da 
crise”, ressaltou Nicolelis. 

 AUMENTAM RISCO 
Ele chamou a atenção para 

o fato de que há alguns dias o 
Boletim 12 do Comitê Cientí� co de 
Combate ao Coronavírus (C4) do 
Consórcio Nordeste colocou com 
destaque a sua preocupação com a 
possibilidade de uma segunda onda 
de covid-19 no Brasil, identi� cando 
os aeroportos internacionais 
brasileiros como uma enorme 
vulnerabilidade do país. 

 E NADA É FEITO 
“Este alerta se justi� ca 

plenamente uma vez que o espaço 
aéreo brasileiro internacional 
permanece aberto neste momento 
e nenhum protocolo de segurança 
padronizado tem sido aplicado aos 
viajantes que chegam ao Brasil, 
advindos da Europa e dos EUA”, 
avaliou. 

 O CLIMA PESOU 
Em Goianinha, a campanha da 

esposa do ex-prefeito Júnior Rocha 
partiu para a violência neste � m 
de semana. Partidários dele, que 
bebiam num churrasco promovido 
pelo ex-prefeito, tentaram agredir o 
candidato Berg Lisboa durante uma 
carreata que passa a pelo Rio da 
Ponte, bairro onde Júnior mora.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Na torcida: Vacinação 

contra covid no Brasil deve 
começar até março, prevê 
Fiocruz. A expectativa é que 
a instituição possa dar início 
à produção do imunizante 
desenvolvido pela Universidade 
de Oxford e pela farmacêutica 
AstraZeneca em janeiro ou 
fevereiro. 

>>O município de Santana 
do Itararé, no interior do 

em Foco, 136 cidades do país 
formaram coligações que incluem 
PT e PSL na mesma chapa. 

>>O ex-presidente Michel 
Temer revela caminho dos 
militares até o governo Bolsonaro 
em seu novo livro, no qual ele 
defende acabar com diferenças 
entre militares e civis e conta 
a razão que o levou a chamar 
militares para compor seu 
ministério.

Paraná, terá um prefeito do PT, 
Zé Izac, e vice do PSL, Joaquim 
do Venerando, reunindo dois 
polos antagônicos do cenário 
nacional. Trata-se da única 
chapa concorrendo à prefeitura 
na cidade, localizada a cerca de 
300 km de Curitiba, próxima da 
divisa com São Paulo. De acordo 
com levantamento do Congresso 

O prefeito de Natal Álvaro Dias decidiu iniciar novembro com prece, 
ao lado da esposa, a juíza Amanda Grace. “Na manhã deste 1° de 
Novembro, decidi começar o mês agradecendo primeiramente pela 
saúde, depois pelas oportunidades e conquistas alcançadas até aqui”, 
escreveu ele em seu Twitter

 SALDO POSITIVO 
Citando dados de pesquisa 

do Programa de Pós Graduação 
em Demogra� a da UFRN, o 
secretário de Planejamento do 
Estado Aldemir Freire contou que 
Mossoró e Caruaru são as únicas 
cidades médias do Nordeste que 
apresentaram saldos migratórios 
positivos nas migrações de 
curta (interestadual), média 
(intrarregional) e longa distância 
(nacional - exceto Nordeste). 

HOSPITAL 
O Governo do RN prometeu 

que vai retomar a obra do Hospital 
da Mulher, em Mossoró. O serviço 
estava paralisado por erros no 
projeto, que foram consertados após 
20 meses de trabalho intenso. 

MUDOU TUDO 
Reviravolta na campanha de 

TIbau do Sul. O candidato Rocha 
(Republicanos) desistiu de sua 
candidatura a prefeito e passou a 
apoiar Modesto (PSD), candidato a 
reeleição. O ex-prefeito Valdenício 
Costa (22) perdeu o apoio de Rocha 
e foi condenado pelo Tribunal de 
Contas por ter aplicado menos em 
Educação do que o manda a lei. 

RECORDE 
Mais de 95 milhões de norte-

americanos votaram na eleição 
presidencial de 2020 até esta 
segunda-feira, de acordo com uma 
contagem do Projeto Eleições dos 
EUA da Universidade da Flórida. 
Signi� ca que deverá ser a maior 
participação do eleitorado dos EUA 
dos tempos modernos.  

 CAMPANHA 
Para se ter ideia, um dia antes 

do dia da eleição, que acontece 
hoje, o número recorde era igual a 
69% de toda a participação eleitoral 
nas eleições de 2016. Lembrando 
que houve campanha maciça nas 
redes pró-votação, incluindo a 
participação dos maiores artistas e 
celebridades do País. 

RELEXO 
Falando na eleição americana, o 

portal UOL publicou a reportagem 
“Eleição americana decretará � m 
do bolsonarismo ou do Brasil” 
explicando como o resultado do 
pleito nos EUA irá in� uenciar o 
governo de Jair Bolsonaro no Brasil. 

 QUEDA DO POPULISMO 
“Se no plano interno o 

presidente Jair Bolsonaro vem 
camu� ando seus ímpetos 
autoritários desde a associação com 
o Centrão, o bolsonarismo segue de 
vento em popa na política externa. 
No curto prazo, um único evento 
pode suprimir o populismo de 
direita do mapa político brasileiro: a 
vitória do democrata Joe Biden nas 
eleições para a Casa Branca”, diz a 
matéria.

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, e a esposa apresentadora, 
Patrícia Abravanel, marcaram presença, neste domingo de feriadão, na 
superfesta em comemoração aos 45 anos do chefe da Secom do Governo 
Federal, Fábio Wajngarten. Evento que reuniu um bocado de gente numa 
mansão na beira da praia de Maresias, no litoral de São Paulo

Dias de descanso para a bela designer Sheila Morais, que escolheu o 
paraíso Sombra e Água Fresca, em Pipa, para o momento

CONTINUA 
No feriado, o mesmo grupo 

agrediu um partidário de Berg 
que passava por lá e arrancou 
os adesivos do prefeito que 
disputa a reeleição. 

FAKES ATACARAM 
NOVAMENTE 

Deu na Folha de S.Paulo 
que a “desinformação se 
tornou marca registrada das 
eleições dos EUA, e negros são 
grande alvo”. Por conta disso, 
as redes sociais adotaram 
mudanças para tentar barrar 
a disseminação de fake news 
durante o processo eleitoral, 
que terá votação histórica hoje. 



Sucesso de “A Fazenda” não deixa 
ninguém na zona de conforto

Entrando nesta terça-feira na 
sua oitava semana de exibição, 
“A Fazenda” é um sucesso 
em audiência e repercussão. 
Em números, perto dos 13 de 
média até aqui, só é superada 
pelas edições de 2009 e 2010, 
quando era completamente 
outro o momento da TV aberta. 
Impossível estabelecer qualquer 
comparação, assim como é quase 
nenhuma a chance de superar a 

casa dos 14 pontos. De qualquer 
forma, o resultado é bem positivo 
para um trabalho que começou 
bem antes da sua estreia, em 
plena pandemia, mas com total 
segurança para a sua equipe 
e participantes. Assim como 
houve acerto da sua produção 
em montar um elenco, que 
começou a ser especulado três 
ou quatro meses antes da sua 
formação de� nitiva. Isso também 

serviu para “preparar o espírito” 
do telespectador e criar uma 
expectativa das mais positivas. 
E um sucesso que mexe com a 
concorrência e com o mercado. 
Além de cinco patrocinadores 
� xos e mais de cem anunciantes 
em seus intervalos, é sempre 
saudável para a televisão como 
um todo a disputa de audiência 
em bons níveis. Não deixa 
ninguém na zona de conforto.

15GERAL|  TERÇA-FEIRA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Na Band, Nathalia Batista não 

participa mais das transmissões do 
campeonato brasileiro feminino...
Ela colabora apenas no programa 
diário “FutBand”, no ar logo após 
o “Jornal da Noite”. “Êta Mundo 
Bom!”, novela de Walcyr Carrasco, 
está batendo recordes de audiência 

na TV SIC, em Portugal.Estreia do 
“Café com Bobagem” na Play FM, do 
Grupo Bandeirantes, está prevista para 

o próximo dia 9.Luciana Liviero, 
no YouTube, “Fundo do Baú”, está 

com uma série especial de entrevistas 
com os candidatos à Prefeitura de São 
Paulo...Jilmar Tatto (PT) e Marcio 
França (PSB) foram os primeiros.
A jornalista Dimara Oliveira deixou 

a Band Minas...E já acertou com 
a rádio Super e portal O Tempo.

SporTV anuncia o humorista Magno 
Navarro e jornalista Igor Rodrigues 

como novos apresentadores do “Tá na 
Área”, a partir do dia 9.Na Rede TV 
!, o programa “Trace Trends” inicia as 

comemorações de primeiro aniversário, 
nesta terça-feira, 22h50, recebendo o 
compositor e rapper paulista Projota.

 JEFF PORTO

LIVE  Day Mesquita fará nesta 
quarta-feira, às 16h, uma live no 
instagram da Billboard Argentina. 
A protagonista de “Amor Sem 
Igual”, que tem vontade de 
trilhar carreira internacional, 
começou recentemente a estudar 
espanhol, e dedica-se ao inglês, 
há mais de um ano.

SÓ SOCIAL
Além de gravar o programa da 

Mariana Godoy, exibido ontem, 
Reginaldo Leme participou 
de uma reunião com Antonio 
Zimmerle, seu velho parceiro 
de Globo. Também deu um alô 
na rádio Bandeirantes, durante 
a transmissão de Bragantino e 
Palmeiras.

Mas, foi isso. E só isso.

POR ENQUANTO
Ainda não existe nenhum plano 

de um programa diário de esportes 
no SBT. Aliás, são enormes as 
possibilidades de nem vir a existir.

Aliás, isso nunca foi cogitado.

CARGA TOTAL
Em se tratando de produtos 

ligados à sua dramaturgia, a Globo 
prevê uma retomada total até 
janeiro.

Isso inclui os projetos em 
parceria com as produtoras 
Sony (O Anjo de Hamburgo) e 
O2 Filmes (Segunda Chamada), 
além daqueles endereçados para a 
Globoplay.

RUMORES
Na semana passada, 

circulou uma informação que 
Edna Palatnik, gerente de 
Desenvolvimento de Dramaturgia 
da Globo, 22 anos de casa, estaria 
deixando o departamento.

A Globo, consultada, negou. 
Diz que a pro� ssional segue 

contratada.  

DETERMINAÇÃO
Na dramaturgia da Globo, 

entre autores e diretores, já existe 
a ordem que nas escalações das 
próximas novelas ou séries.

A prioridade é chamar quem já 
está na casa.

Otimizar o aproveitamento do 
elenco contratado.

PELO MUNDO
Com o selo “exclusive”, já está 

disponível na Amazon o � lme de 
terror “A Gruta”.

Com Carolina Ferraz, Nayara 
Justino, Arthur Vinciprova, entre 
outros.

Pelo acordo, o longa poderá ser 
visto em mais de 190 países.   

HORÓSCOPO

 Áries, hoje ocorrem algumas mudanças nas 
confi gurações planetárias e você vai se sentir mais 
impaciente e irritadx do que o normal! Tá amarrado, 
hein?! Muita calma, meus consagrados, as coisas já estão 
se ajeitando e conseguirá alcançar os seus objetivos.

Libra, tá desanimandx, meu cristalzinho? Olha, , trago 
verdades: existe uma luz no fi m do túnel! Mercúrio 
sai da retrogradação e abre a porteira para o diálogo, 
melhorando o comércio e as comunicações de maneira 
geral. 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Hoje Mercúrio sai da 
retrogradação e esse aspecto astrológico irá lhe permitir 
desfrutar de um pouco mais de tranquilidade, facilitando 
a comunicação e abrindo novas possibilidades de 
parcerias e acordos.

Escorpião, hoje vai rolar uma mudança de clima astral 
maravigold e você vai sentir a diferença logo de manhã, 
pois irá levantar com muita determinação na sua cabeça 
e se sentirá muito envolvidx na realização de um projeto 
ambicionado há algum tempo.

Hoje fi nalmente Mercúrio, seu regente, sai da 
retrogradação e após uma leve parada começará a 
caminhada direta ao redor do Sol. É pra glorifi car de 
pé, minha fi lha! Que alívio será poder implementar 
fi nalmente os seus projetos!

Sagita, hoje você vai se sentir beeeem melhor graças a 
duas mudanças nas confi gurações celestes que criam 
outro clima energético. Uma delas é a Lua, que começa 
um rolê no signo de Gêmeos. A outra é Mercúrio, que 
para de ser doido, encerra o movimento retrógrado.

Câncer, meu cristalzinho, trago novidades! E elas são pra 
glorifi car de pé, viu? A primeira é a mudança da Lua, que 
hoje começa um rolê em Gêmeos. A segunda é relativa a 
Mercúrio, que para de ser doido e volta à marcha direta.
Esse cenário é superfavorável.

Caprica, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é, 
minha fi lha, existe uma grande diferença energética entre o 
dia de ontem e o de hoje - e você o perceberá desde cedo!
A Lua inicia um trânsito no signo de Gêmeos e hoje 
Mercúrio para de pagar de louco.

Leão, se ontem você estava se sentindo a última bolacha 
do pacote - toda quebrada - hoje os astros avisam que 
você estará se sentindo bem melhor. Tudo indica que 
levantará com as ideias mais claras na cabeça, graças ao 
movimento direto do planeta Mercúrio.

É uma terça maravigold que você quer, Aquário? Então, 
toma! Hoje a energia irá mudar bastante e você sentirá 
logo de manhã cedo um estímulo mental muito grande.
A Lua ingressa no signo de Gêmeos e Mercúrio, que tá 
todo rolezeiro no signo de Libra.

Terçou, Virgem! E hoje o céu tá num fervo só! A Lua entra 
no signo de Gêmeos e Mercúrio sai da retrogradação! 
Por isso, você vai sentir como se alguém soltasse o freio 
de mão e seu carro começasse fi nalmente a andar livre e 
solto. Amém que fala?

Peixes, meu cristalzinho! Hoje o céu tá num fervo só! 
Uma das movimentações astrológicas que terão impacto 
no seu dia é a oposição do Sol ao planeta Urano - essa 
confi guração irá mudar o clima emocional dos dias 
anteriores, criando as condições necessárias.

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)



A luta de boxe para arrecadar 
fundos para organizações de 
caridade entre os ex-cam-

peões Mike Tyson e Roy Jones Jr. no 
dia 28 de novembro está sendo clas-
sificada como uma apresentação 
de exibição, mas seus protagonistas 
descreveram o encontro como uma 
batalha real e prometeram não ali-
viar.

Os dois grandes nomes do boxe, 
que agora estão na casa dos 50 anos 
de idade e muito além de seus auges, 
irão voltar ao ringue no Staples Cen-
ter, em Los Angeles, como principal 
evento da noite de 28 de novembro, 
que também vai contar com a luta 
entre a celebridade do YouTube Jake 
Paul e o ex-campeão de enterradas 
da NBA Nate Robinson em sua es-
treia profissional no boxe.

O histórico do dois, Tyson, o 
primeiro peso-pesado a deter os 
títulos da WBA, WBC e IBF, e Jones 
Jr, dono de um recorde no qual dete-
ve ao mesmo tempo sete cinturões, 
promete um espetáculo de encher 
os olhos. Mas Tyson, de 54 anos, não 

luta desde uma derrota para Kevin 
McBride em 2005, enquanto a última 
luta de Jones Jr., que tem 51, aconte-
ceu em 2018.

Ainda assim, os dois boxeadores 
são experientes na arte da divulga-
ção, e fizeram o melhor para cons-
truir interesse e levantar atenção 
para o evento que será transmitido 
em plataformas sob demanda, dei-
xando claro que estão se preparando 
para lutar, e não para treinar.

“Olha, eu não sei o que vocês 
estão falando sobre não ser uma lu-
ta de verdade”, disse Tyson, durante 
uma teleconferência. 

Abel Ferreira desembarcou na 
manha desta segunda-feira em 
São Paulo para começar a sua 

trajetória como técnico do Palmeiras. 
No aeroporto, o treinador português 
falou rapidamente com a imprensa. 
Ele garantiu estar motivado para “fa-
zer história” e novamente apontou a 
grandeza do clube alviverde como fator 
determinante para aceitar a proposta.

“Peço desculpas porque estou mui-
to cansado, foram dias muito intensos, 
fuso horário diferente, viagem de noite, 
mas sem dúvidas estou com muita mo-
tivação de fazer história aqui”, afirmou. 
“É um grande clube, com um grande 
elenco, uma grande academia, oferece 
todas as condições para um profissio-
nal ter sucesso. Isso que me seduziu”, 
explicou.

Abel Ferreira deixou o PAOK, da 
Grécia, para acertar com o Palmeiras 
e substituir Vanderlei Luxemburgo, 
demitido há quase 20 dias. Ele será o 
primeiro português da história do clu-
be, o oitavo europeu e o 23º estrangeiro. 
Seu contrato tem validade até o fim de 

2022.
“Tinha mais dois anos de contrato, 

todas as partes tiveram de abdicar. Sa-
bemos que a exigência e cobrança aqui 
são grandes, mas é assim que gosto de 
ver o futebol, com exigência máxima 
porque só assim conseguimos estar 

no topo”, frisou o novo comandante 
palmeirense.

Abel estará no Allianz Parque nesta 
segunda-feira para assistir ao confron-
to contra o Atlético-MG pela 19ª roda-
da do Brasileirão. O time foi dirigido 
pelo interino Andrey Lopes.
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Luta está marcada para 28 de novembro

REPRODUÇÃO

Luta de exibição será “de 
verdade”, diz Mike Tyson

BOXE

REPRODUÇÃO

O CIES Football Observatory (Ob-
servatório de Futebol do Centro 
Internacional de Estudos de 

Esporte) divulgou lista dos jogadores 
nascidos nos anos 2000 mais valiosos 
das cinco principais ligas europeias 
— as mais ricas do mundo. O estudo 
colocou o lateral-esquerdo Alphon-
so Davies, canadense que defende o 
Bayern de Munique, com o maior valor 
da lista: 180 milhões de euros.

O brasileiro mais bem colocado 
no ranking é o atacante Rodrygo, do 
Real Madrid, na 10ª posição. O “top 10” 
da lista do CIES também conta com: 
Sancho e Haaland, ambos, do Borussia 
Dortmund; Ansu Fati, do Barcelona; 
Greenwood, do Manchester United; 
Torres e Foden, do Manchester City; 
Saka, do Arsenal; e Kulusevski, da Ju-
ventus.

O atacante Vini Jr, também do Real 
Madrid, ocupa a 12ª posição na lista, 
com valor estimado em 58,5 milhões 
de euros.

Para definir o ranking, o Observa-
tório de Futebol do Centro Interna-
cional de Estudos de Esporte leva em 
consideração uma série de fatores, 
como desempenho, idade, tempo de 
contrato, e faz uma estimativa de valor 
por meio de um algoritmo.

Estudo aponta jogador do Bayern de 
Munique como o jovem mais valioso
VALOR | Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte divulgou lista dos jogadores nascidos nos anos 2000 mais valiosos das cinco principais ligas europeias 
— as mais ricas do mundo. Estudo  leva em consideração uma série de fatores, como desempenho, idade, tempo de contrato, e faz uma estimativa de valor por meio de um algoritmo

 Lateral Alphonso Davies, canadense que defende o Bayern de Munique, com o maior valor da lista: 180 milhões de euros

MAIS VALIOSOS EM 2020:

Alphonso Davies | Bayern de Munique | 
2000 | 180,4 milhões de euros

Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 
2000 | 125,6 milhões de euros

Ansu Fati | Barcelona | 2002 | 122,7 
milhões de euros

Erling Haaland | Borussia Dortmund | 
2000 | 120,3 milhões de euros

Mason Greenwood | Manchester 
United | 2001 | 115,3 milhões de euros

Ferran Torres | Manchester City | 2000 | 
106 milhões de euros

Bukayo Saka | Arsenal | 2001 | 95,8 
milhões de euros

Dejan Kulusevski | Juventus | 2000 | 
75,1 milhões de euros

Phil Foden | Manchester City | 2000 | 
70,3 milhões de euros

Rodrygo | Real Madrid | 2001 | 69,9 
milhões de euros

Abel Ferreira deixou a Grécia para acertar com o Palmeiras e substituir Vanderlei Luxemburgo

Abel Ferreira diz estar motivado 
para ‘fazer história’ no Palmeiras

TÉCNICO


