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Polícia Militar do RN tem o menor 
efetivo feminino do País, diz IBGE
PESQUISA. 7 | Com um total de 183 mulheres integrantes do quadro operacional até 2019, o Rio Grande do Norte é o estado do Brasil com o menor efetivo feminino atuando na Polícia Militar, segundo a Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais (Munic). Corporação potiguar tem aproximadamente 41 homens para cada mulher, de acordo com o estudo produzido pelo IBGE. No último concurso público da PM, das 1 mil vagas, 65 eram para mulheres

Fátima anuncia reabertura 
de UTIs e mais fiscalização

Polícia Civil prende três por 
maus tratos contra idosos

Serhs estuda investir
R$ 100 mi em novo hotel

Maia e Alcolumbre podem 
ter direito a reeleição

Juiz de Alagoas invalida 
provas de “rachadinha”

PANDEMIA. 8 | Comitê Científico 
Estadual de Enfrentamento à 
Covid-19 vai reavaliar a situação para 
a promoção de eventos e festas

OPERAÇÃO VETUS. 7 | Operação 
integrada foi planejada tendo em vista 
o aumento de denúncias de abuso 
registradas durante a pandemia

TURISMO. 11 | Projeto é a construção 
de uma nova unidade hoteleira e 
expectativa de 500 empregos diretos 
na construção

JUSTIÇA. 3 | No STF, Gilmar, Toffoli, 
Moraes e Lewandowski votaram a 
favor da possibilidade. Marco Aurélio 
e Cármen Lúcia votaram contra

PROCESSO. 2 | Juiz não analisou se 
deputado Arthur Lira, cotado para a 
presidência da Câmara, é culpado ou 
inocente, mas que provas eram inválidas
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PREFEITURA DO NATAL / REPRODUÇÃO

Eventos cancelados
CONTROLE DA PANDEMIA. 2 | Prefeito de Natal, Álvaro Dias, editou novo decreto ontem, atualizando restrições 

para o enfrentamento à Covid-19 na cidade. As principais medidas são o cancelamento da edição deste ano 
do “Natal em Natal”, do show pirotécnico programado para o Réveillon na orla urbana e do Carnaval de 2021
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PREFEITURA DO NATAL / REPRODUÇÃO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
editou um novo decreto nesta 
sexta-feira 4, atualizando as 

regras de segurança sanitária e res-
trições para o enfrentamento à Co-
vid-19 na cidade. O objetivo é fortale-
cer a política de prevenção à doença.

As principais medidas são o can-
celamento da edição deste ano do 
“Natal em Natal” (que terá uma pro-
gramação limitada a apresentações 
transmitidas por ferramentas digi-
tais), do show pirotécnico progra-
mado para o Réveillon na orla urba-
na e do Carnaval de 2021. Também 
serão suspensas atividades em geral 
que propiciem reunião de grandes 
grupos de pessoas em área pública. 

Publicado em edição extra do Di-
ário Oficial do Município, o decreto 
determina ainda a suspensão de fes-
tas, shows e eventos comerciais com 
mais de 50 pessoas.

As que tiverem autorização para 
ser realizadas, ainda de acordo com 

as novas normas, precisam respeitar 
as recomendações de segurança, 
como distanciamento social, uso 

de máscaras e de álcool 70º. As res-
trições não se aplicam a bares, res-
taurantes e lanchonetes que estejam 

funcionando com observância a 
decretos já editados anteriormente. 

“Precisamos reforçar as medidas 
restritivas neste momento, devido 
à elevada propagação do vírus em 
nossa cidade”, explicou o prefeito Ál-
varo Dias, em reunião na tarde desta 
sexta-feira. 

Com participação de auxiliares 
do Município e de representantes de 
três esferas do Ministério Público — 
Federal (MPF), Estadual (MPRN) e do 
Trabalho (MPT) —, a audiência dis-
cutiu exatamente a adoção das me-
didas que foram incluídas no decreto. 

Os membros dos MPs manifesta-
ram apoio às regras propostas pela Pre-
feitura e elogiaram a administração por 
convidá-los a participar da discussão, 
classificando a iniciativa como uma 
ação de transparência do Município.

Participaram da reunião, por ví-
deoconferência, a procuradora-che-
fe da Procuradoria da República, 
Cibele Benevides; o procurador-che-

fe do MPRN, Eudo Leite; os procura-
dores regionais do Trabalho Ileana 
Neiva Mousinho e Xisto Tiago de 
Medeiros; além das promotoras de 
Justiça Kalina Filgueira, Iara Pinhei-
ro e Rebecca Nunes.

Do salão nobre do Palácio Felipe 
Camarão, além do prefeito Álvaro 
Dias, participaram pela administra-
ção municipal os secretários Fer-
nando Fernandes (Governo), George 
Antunes (Saúde), Thiago Mesquita 
(Meio Ambiente e Urbanismo) e o 
procurador-geral do Município, Fer-
nando Benevides.

FISCALIZAÇÃO
A fiscalização ao cumprimento 

do decreto publicado nesta sexta 
será feito por quatro secretarias, que 
terão poder para interditar o estabe-
lecimento que violar as restrições. 
O telefone (84) 99917-0591 estará 
disponível para receber denúncias 
de infrações.

Em novo decreto, Álvaro cancela 
eventos de fim de ano e Carnaval
CONTROLE DA PANDEMIA| Publicado em edição extra do Diário Oficial do Município, decreto assinado pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, determina ainda a suspensão de festas, shows e 
eventos comerciais com mais de 50 pessoas. As que tiverem autorização para ser realizadas, ainda de acordo com as novas normas, precisam respeitar as recomendações de segurança

Prefeito Álvaro Dias comanda reunião na Prefeitura com técnicos da prefeitura e convidados

O juiz Carlos Henrique Pita Duarte, 
da 3.ª Vara Criminal de Maceió 
(AL), invalidou as provas sobre 

o envolvimento do deputado Arthur 
Lira (Progressistas-AL) em suposto um 
esquema de “rachadinha” em Alagoas 
e o absolveu sumariamente  — quando 
não há análise do mérito da ação — das 
acusações de peculato e lavagem de di-
nheiro.

Ou seja, o magistrado não analisou 
se o réu é culpado ou inocente, mas sim 
que as provas apresentadas na denúncia 
não poderiam ter sido utilizadas. O Mi-
nistério Público vai recorrer.

A sentença de Duarte foi dada no 
fim da tarde de quinta-feira 3, horas 
após o jornal O Estado de S. Paulo reve-
lar detalhes da denúncia que apontou 
Lira como líder de um esquema respon-
sável por desviar R$ 254 milhões dos 
cofres públicos entre 2001 e 2007.

Responsável pela acusação, a ex-pro-
curadora-geral da República Raquel Dod-
ge disse considerar a sentença do magis-

trado de Alagoas uma afronta a decisões 
de tribunais superiores. Isso porque, de 
acordo com ela, toda a investigação já ha-
via sido aprovada pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) e pelo Tribunal Regional 
Federal da 5.ª Região (TRF-5).

“A validade das provas e a cadeia de 

custódia das provas foi analisada pelo 
STJ, pelo TRF-5, pelo STF no desenrolar 
da investigação e também por mim no 
oferecimento da denúncia”, afirmou Do-
dge. “A decisão do juiz estadual desafia a 
decisão dos tribunais. A prova é válida”, 
disse a atual subprocuradora-geral do 
Ministério Público Federal.

Deputado Arthur Lira (Progressistas-AL) é cotado para substituir Rodrigo Maia na presidência da Câmara

Juiz de Alagoas invalida provas
de “rachadinha” contra Arthur Lira

COTADO PARA A CÂMARA

MONEY REPORT / REPRODUÇÃO

CARLOS MORAIS / STF

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) marcou para o pró-
ximo dia 17 de dezembro 

o julgamento duas ações que dis-
cutem se o Governo Federal deve 
apresentar um plano de vacinação 
contra a Covid-19, doença provo-
cada pelo novo coronavírus.

O julgamento começou nesta 
sexta-feira 4, mas o ministro Luiz Fux 
apresentou um destaque e retirou o 
tema do plenário virtual, no qual os 
ministros inserem o voto em um sis-
tema eletrônico.

Com isso, o STF fará uma sessão 
para discutir as ações. O julgamento 
será por videoconferência, modelo 
adotado em razão da pandemia.

Relator do caso no STF, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski votou 
a favor de que o Governo Federal 
apresente em 30 dias um plano 
detalhando as estratégias e ações 
para assegurar a oferta de vacinas 
para o coronavírus. Lewandowski 
já tinha antecipado a conclusão do 

voto no último dia 24.
Dias depois, o governo federal 

apresentou uma “estratégia prelimi-
nar” para a vacinação da população 
contra a Covid-19. De acordo com o 
Ministério da Saúde, a expectativa é 
imunizar 109,5 milhões de pessoas 
em um plano dividido em 4 fases.

Relator do caso, Ricardo Lewandowski

STF marca julgamento
sobre plano para vacinação

COVID-19
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QUALQUER VACINA I
O vice-presidente Hamilton 

Mourão afirmou nesta sexta-feira 
que tomaria “qualquer vacina” 
contra a Covid-19, desde que ela 
tenha sido certificada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

QUALQUER VACINA II
Mourão deu a declaração após 

ser questionado se tomaria a Coro-
naVac, imunizante que está sendo 
desenvolvido por um laboratório chi-
nês. O presidente Jair Bolsonaro, por 
outro lado, já disse que não tomará 
nenhuma vacina contra a doença, 
independente da origem.

CONTA BLOQUEADA
A juíza Claudia Batista, da 1ª 

Vara Empresarial de Belo Horizon-
te, responsável pela recuperação 
judicial da MMX Sudeste acaba de 
determinar o bloqueio de R$ 792,4 
milhões de Eike Batista. É o dinheiro 

ALEXVIANA
que Eike se comprometeu a usar 
para pagar o seu acordo de delação 
premiada, homologada há exata-
mente um mês pela ministra Rosa 
Weber. 

GABINETE DO ÓDIO
Depoimentos prestados no 

inquérito do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que investiga atos 
antidemocráticos indicam que fun-
cionários do Palácio do Planalto, 
integrantes do chamado “gabinete 
do ódio”, são responsáveis por uma 
rede de informações privilegiadas 
sobre o presidente Jair Bolsonaro 

com blogueiros bolsonaristas. 
Parte dos youtubers afirma receber 
até R$ 100 mil mensais com o 
conteudo.

SUBORNO I
A empresa chinesa Sinovac, 

desenvolvedora da vacina para 
Covid-19 que será produzida no 
Brasil em parceria com o Instituto 
Butantan, ligado ao governo esta-
dual de São Paulo, envolveu-se em 
casos de suborno ao governo chinês. 
A informação foi revelada nesta sex-
ta-feira 4 em reportagem do jornal 
americano Washington Post.

SUBORNO II
Segundo a publicação, que teve 

acesso a registros de tribunais chine-
ses, o fundador e CEO da empresa, 
Yin Weidong, admitiu ter repassado 
mais de US$ 83 mil em propina para 
um funcionário da agência regu-
ladora chinesa, Yin Hongzhang, e 
também para sua esposa, entre 2002 
e 2011. O caso foi julgado em 2016.

NEGOCIAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

avalia abrir espaços em ministérios 
e em cargos estratégicos para que 
congressistas apoiem os candidatos 

do Palácio do Planalto nas disputas 
em 1º de fevereiro do ano que vem 
— a principal meta é derrotar o atual 
detentor do posto na Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ). Na avaliação 
de auxiliares do presidente, ele não 
vai “repetir o erro” de 2019 de não 
interferir na eleição da Câmara.

DOSES GARANTIDAS
A farmacêutica Pfizer já vendeu 

para a América Latina quase 60 
milhões de doses da vacina contra 
a Covid-19 que desenvolve em 
parceria com a empresa de biotec-
nologia alemã BioNTech. Embora 
nenhum dos países latinos compra-
dores tenha aprovado a imunização 
até o momento, as primeiras doses 
começam a ser entregues ainda em 
dezembro e as campanhas de vaci-
nação podem começar em janeiro 
em alguns locais. As doses vendidas 
para México, Chile, Peru, Costa Rica 
e Equador somam, até o momento, 
59,4 milhões.

JUSTIÇA | Gilmar, Toffoli, Moraes e Lewandowski votaram a favor da possibilidade. Marco Aurélio e Cármen Lúcia votaram contra. Julgamento
está previsto para acabar no dia 14, mas pode ser interrompido a qualquer momento caso algum ministro peça vista (mais tempo para análise)

Em um julgamento histórico, os 
ministros Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Alexandre de Moraes 

e Ricardo Lewandowski, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), votaram 
nesta sexta-feira 4 para permitir uma 
eventual reeleição dos atuais pre-
sidentes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP).

Na prática, os votos abrem cami-
nho para que Maia e Alcolumbre con-
corram à reeleição em fevereiro de 
2021, quando está marcada a eleição 
da cúpula do Congresso. Maia nega 
ser candidato a disputar mais dois 
anos à frente da Casa.

O ministro Marco Aurélio Mello 
abriu divergência dos colegas e votou 
contra a reeleição. “A tese não é, para 
certos segmentos, agradável, mas não 
ocupo, ou melhor, ninguém ocupa, 
neste Tribunal, cadeira voltada a rela-
ções públicas. A reeleição, em si, está 
em moda, mas não se pode colocar 
em plano secundário o § 4º do artigo 
57 da Constituição Federal”, escreveu 
Marco Aurélio, ao destacar o artigo 
que proíbe a recondução ao cargo.

A ministra Cármen Lúcia foi na 
mesma linha. “No caso examinado, 
não há sequer duas opções. Não há 
alguma. A alternância no poder e a 
renovação política prestigiam o prin-
cípio republicano, não se podendo 
extrair do § 4º do art. 57 da Constitui-
ção da República autorização para a 
reeleição dos membros das mesas le-
gislativas a assegurar-se eternização 
em cargo do poder sujeito a alternân-
cia a cada dois anos.”

Relator da ação do PTB que dis-
cute a controvérsia, Gilmar Mendes 
escreveu um longo voto de 64 pági-

nas, em que entende que os membros 
do Congresso podem até discutir 
o tema e deliberar sobre o assunto 
internamente, desde que observado 
em qualquer caso, o limite de uma 
única reeleição ou recondução suces-
siva ao mesmo cargo.

No entanto, para Gilmar Men-
des, a regra de permitir apenas uma 
reeleição deve valer apenas a partir 
de agora, por conta do princípio da 
“anualidade” – para o ministro, não 
se pode mudar as regras do jogo 
faltando menos de um ano para o 
pleito. Dessa forma, o voto do relator 
permite que Maia (que já está no ter-
ceiro mandato consecutivo à frente 
da Câmara) dispute mais dois anos 
no comando da Casa.

“O tema foi posto, e cabe ao Tri-
bunal decidir. Decidiremos, entretan-
to, acerca da constitucionalidade de 
dispositivos regimentais que tratam 
sobre a composição da mesa das Ca-

sas do Congresso Nacional. Não deci-
diremos acerca de quem vai compor 
a próxima mesa: para tanto é preciso 
de votos no Parlamento, e não no ple-
nário deste Supremo Tribunal Federal. 
Na eleição de Mesa do Poder Legis-
lativo, é a maioria parlamentar que 
define quem ‘fala pela Casa’, não um 
acórdão”, escreveu Gilmar Mendes.

O Supremo iniciou nesta sexta-
-feira o julgamento sobre a controvér-
sia no plenário virtual da Corte, uma 
ferramenta que permite a análise de 
casos pelos magistrados longe dos 
holofotes da TV Justiça – e dos olhos 
da opinião pública. Na plataforma, 
os ministros apenas depositam seus 
votos no sistema eletrônico, sem dis-
cussões ou troca de ideias entre si.

Terceiro ministro a votar em 
plena madrugada, Nunes Marques 
votou contra uma eventual candi-
datura de Maia à reeleição. Indicado 
pelo presidente Jair Bolsonaro ao Su-

premo, o ministro novato concordou 
com Toffoli, Alexandre e Gilmar no 
sentido de que só pode ser permitida 
uma única recondução, mas concluiu 
que esse entendimento deve valer 
já agora. Ou seja, o voto de Nunes 
Marques proíbe que Maia comande 
a Câmara por mais dois anos – mas 
autoriza a campanha à reeleição de 
Alcolumbre, já que o senador ainda 
está no primeiro mandato.

“Se o presidente da República 
pode ser reeleito uma única vez – 
corolário do princípio democrático 
e republicano – por simetria e dever 
de integridade, este mesmo limite 
deve ser aplicado aos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal”, escreveu Nunes Marques 
em seu voto.

TRANSPARÊNCIA
O julgamento está previsto para 

acabar no dia 14 de dezembro, mas 
pode ser interrompido a qualquer 
momento caso algum integrante da 
Corte peça vista (mais tempo para 
análise) ou destaque. Ainda faltam 
ser computados seis votos.

No caso de destaque, o julgamen-
to não apenas seria interrompido, 
como acabaria retirado do plenário 
virtual – e teria de retornar no plená-
rio “físico”, nas tradicionais sessões 
plenárias do STF, agora realizadas 
por videoconferência. É isso o que pe-
diram o PTB (autor da ação) e outros 
três partidos: PP, Podemos e Rede 
Sustentabilidade.

PP, Podemos e Rede querem que a 
ação seja julgada no plenário “físico”, 
“com a maior transparência, publici-
dade, participação social e escrutínio 
público possíveis”.

Presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, ambos do DEM

STF já tem 4 votos para autorizar 
reeleição de Maia e Alcolumbre

PABLO JACOB / O GLOBO

TANQUE CHEIO

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, através da 
Procuradoria-geral de Justiça, 
deflagrou nesta sexta-feira 4 a 
operação Tanque Cheio.

O objetivo é apurar um 
suposto esquema de desvio de 
recursos públicos na Prefeitura 
de Caiçara do Rio do Vento por 
meio do contrato para forneci-
mento de combustíveis.

Ao todo, 12 mandados de 
busca e apreensão foram sen-
do cumpridos nas cidades de 
Caiçara do Rio do Vento, Natal, 
Parnamirim e Assu.

De acordo com as investi-
gações do Ministério Público, o 
esquema seria comandado pelo 
prefeito da cidade.

Há suspeitas de fraudes em 
licitação e ainda que veículos 
particulares seriam abasteci-
dos no posto de combustíveis 
contratado pela Prefeitura e o 
valor excedente a esses abaste-
cimentos seriam dissimulados 
em notas fiscais emitidas para 
cada Secretaria Municipal.

OPERAÇÃO APURA 
ESQUEMA DE DESVIO 
DE RECURSOS EM 
CIDADE DO INTERIOR
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TRAGÉDIA  | Veículo caiu de uma ponte no entroncamento das BRs 262 e 381 na cidade de João Monlevade. 
Outras 27 pessoas ficaram feridas. Causa do acidente está sob investigação das autoridades rodoviárias

Um ônibus caiu de uma ponte 
no início da tarde desta sexta-
-feira 4 no entroncamento das 

BRs 262 e 381 em João Monlevade, 
região central de Minas Gerais, dei-
xando ao menos 17 mortos e 27 feri-
dos, conforme informações do Corpo 
de Bombeiros do Estado. A queda foi 
de aproximadamente 23 metros de 
altura. Parte do ônibus pegou fogo, 
conforme imagens divulgadas nas re-
des sociais.

O ônibus envolvido no acidente 
não tinha autorização para transpor-
te de passageiros. A Agência Nacional 
de Transporte Terrestre (ANTT) in-
formou que o veículo está vinculado 
à empresa JS Turismo, que tem um 
“termo de autorização para prestação 
de serviço regular de transporte de 
passageiros”.

Essa autorização foi concedida, 
segundo a ANTT, por decisão judicial 
e de forma liminar. Por outro lado, 
ainda conforme a agência, o veículo, 
especificamente, não estava habilita-
do para o transporte de passageiros. 
A reportagem não conseguiu contato 
com a JS Turismo.

Relatório dos bombeiros aponta 
que, antes de o ônibus cair da ponte, 
ao menos seis pessoas, incluindo o 
motorista, pularam do veículo. Desse 
grupo, três não se feriram e não foram 
levados para atendimento médico.

Ao todo, até o momento, entre os 
que deixaram o veículo antes da que-
da e se machucaram, e os que caíram 

junto com o ônibus, há um total de 27 
feridos, parte em estado grave, que 
foram levados para hospitais de João 
Monlevade e Belo Horizonte. O desti-
no do veículo seria São Paulo.

As causas do acidente ainda são 
desconhecidas. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a priorida-
de no momento é o atendimento aos 

sobreviventes. O ônibus, ainda con-
forme a PRF, tem placas de Alagoas e 
caiu próximo a uma estrada de ferro 
que passa sob o viaduto.

A BR-381, no trecho entre Belo Ho-
rizonte e Governador Valadares, onde 
ocorreu o acidente, é conhecida como 
a “Rodovia da Morte” pelo elevado nú-
mero de desastres.

Imagem mostra altura da qual caiu ônibus, deixando pelo menos 17 pessoas mortas

Ônibus cai de viaduto e deixa
ao menos 17 mortos em Minas

Citado pela defesa do senador Flá-
vio Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
no caso que investiga a suposta 

prática de rachadinha na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro, o auditor-
-fiscal Christiano Paes Leme Botelho 
foi exonerado, nesta sexta-feira 4, do 
cargo de chefe do Escritório da Corre-
gedoria da Receita Federal no Rio.

Botelho faz parte do argumento-
-chave dos advogados de Flávio, que 
tentam provar uma suposta irregula-
ridade no processo investigatório que 
tem como principais suspeitos o sena-
dor e seu assessor Fabrício Queiroz. 

A defesa de Flávio argumenta que 
os dados fiscais do senador que emba-
saram a investigação e a subsequente 
denúncia foram obtidos de forma ile-
gal, o que comprometeria o resultado 
da investigação e abriria brecha para 
anular a ação penal que pode vir a ser 
aceita pela Justiça – o Ministério Pú-
blico do Rio denunciou, em novembro, 
Flávio pelas práticas de lavagem de di-

nheiro e organização criminosa.
A defesa de Flávio não aponta o 

envolvimento de Botelho no caso es-
pecífico do senador, mas cita situações 
semelhantes nas quais o auditor teria 
acessado, de forma irregular, dados de 

terceiros.
Na publicação do Diário Oficial 

desta sexta-feira, a exoneração de Bo-
telho aparece como “a pedido”.

Procurado, Flávio Bolsonaro prefe-
riu não se manifestar.

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), acusado de praticar rachadinha em seu gabinete

Citado por Flávio Bolsonaro, auditor 
da Receita Federal no RJ é exonerado

RACHADINHA

SERGIO MORAES / REUTERS

A Prefeitura de Parnamirim 
prorrogou a suspensão das 
aulas presenciais em toda a 

rede pública do município até o dia 
8 de janeiro de 2021. A medida foi as-
sinada pelo prefeito Rosano Taveira 
e publicada no Diário Oficial (DOM) 
da última quinta-feira 3.

As aulas estão suspensas des-
de março, em razão da situação de 
emergência decorrente da pandemia 
do novo coronavírus. Vários estados 
adotaram medidas extremas para 
lidar com o novo cenário, dentre elas 
a suspensão de aulas presenciais. A 
Secretaria de Cultura e Educação (Se-

mec) enxerga a medida como essen-
cial para frear o contágio da Covid-19 
no município.

Vale ressaltar que Parnamirim 
dispõe de um Comitê de Gestão Mu-
nicipal, composto por 21 membros 
de diversas categorias, responsável 
por avaliar a situação do município e 
as condições das escolas.

Além disso, o grupo desenvolve 
protocolos de segurança baseados 
em artigos científicos, regulamenta-
ções nacionais e informações das au-
toridades da área de saúde, educação 
e gestão, para um possível retorno 
das aulas.

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte, por intermédio da 
Delegacia Especializada de 

Proteção ao Idoso, divulgou nesta 
sexta-feira 4 os resultados da Opera-
ção Vetus. A ação faz parte de uma 
operação inédita, coordenada pelo 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, com o objetivo de combater 
crimes de violência contra o idoso 
nos 26 estados e no Distrito Federal.

A operação integrada, que teve 
início no dia 1º de outubro (Dia In-
ternacional do Idoso), foi planejada 
tendo em vista o aumento de denún-
cias de abuso registradas durante o 

período da pandemia, pelo Disque 
100, do Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos. O nome da ope-
ração significa “idoso” em latim.

Desde então, a Polícia Civil já 
apurou mais de 251 denúncias e 
realizaram cerca de 246 visitas/
diligências, que culminaram com a 
instauração de 41 procedimentos 
investigativos. Ao longo da operação, 
foram atendidas mais de 262 pessoas 
idosas vítimas de violência e efetiva-
das as prisões de 3 agressores. Foram 
sendo cumpridas, pelos policias civis, 
18 medidas cautelares de proteção 
no Estado do Rio Grande do Norte.

Aulas estão suspensas desde março, em razão da pandemia do novo coronavírus

Ao longo da operação, foram atendidas mais de 262 pessoas idosas vítimas de violência 

Parnamirim prorroga a
data de retorno das aulas

Polícia deflagra operação 
contra maus tratos a idosos

EDUCAÇÃO

OPERAÇÃO VETUS

REPRODUÇÃO
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DADO RUVIC / REUTERS

As vacinas são uma parte 
importante da batalha 
contra a Covid-19, mas 

não vão acabar com a pandemia 
sozinhas, disse nesta sexta-feira 
4 Mike Ryan, o maior especialista 
em emergências da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

“Estamos vendo surgirem da-
dos de que a proteção pode não 
ser vitalícia e, portanto, pode 
haver reinfecções”,  disse Ryan, 
que complementou: “Vacinas não 
equivalem a zero Covid”.

“O progresso recente nos imu-
nizantes contra a Covid-19 é posi-
tivo, mas a OMS está preocupada 
que isso tenha levado a uma cres-
cente percepção de que a pan-
demia chegou ao fim”, afirmou o 
diretor-geral da organização, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros declarou que a pande-
mia ainda tem um longo caminho 
a percorrer e que as decisões to-
madas pelos cidadãos e governos 
determinarão seu curso no curto 

prazo e quando ela irá acabar.
“Sabemos que tem sido um 

ano difícil e as pessoas estão 
cansadas, mas em hospitais que 
funcionam com ou acima da 
capacidade, é o mais difícil pos-
sível”, disse ele. “A verdade é que 
atualmente muitos lugares estão 
testemunhando uma transmissão 
muito alta do coronavírus, o que 
está colocando uma enorme pres-
são sobre hospitais, unidades de 
terapia intensiva e profissionais 
de saúde.”

A Grã-Bretanha aprovou a va-
cina Covid-19 da Pfizer na quarta-
-feira 2, saltando à frente do resto 
do mundo na corrida para iniciar 
as inoculações em massa.

A mudança aumentou as es-
peranças de que a maré possa em 
breve se voltar contra o vírus que 
já matou 1,5 milhão de pessoas 
no mundo, martelou a economia 
mundial e mudou a vida normal 
de bilhões desde que surgiu em 
Wuhan, China, um ano atrás.

Vacinas não significam “zero Covid”, 
alerta Organização Mundial da Saúde
PANDEMIA | Progresso recente nos imunizantes contra a Covid-19 é positivo, mas a OMS está preocupada que isso tenha levado a uma crescente percepção de que a pandemia chegou ao 
fim, destacou diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A Grã-Bretanha aprovou nesta semana a vacina Covid-19 da Pfizer na quarta-feira, saltando à frente do mundo

Mundo vive uma corrida em busca de uma vacina contra o novo coronavírus, que já matou 1,5 milhão de pessoas no mundo inteiro

O deputado Ivan Valente (PSOL-
-SP) entrou com uma represen-
tação na Procuradoria-Geral 

da República (PGR) solicitando inves-
tigação de Jair Renan Bolsonaro por 
eventual crime de tráfico de influência 
e lavagem de dinheiro.

O pedido do parlamentar tem co-
mo base em reportagens da revista re-
vista Veja e do portal do UOL a respeito 
da empresa do 04. Dentre os episódios 
narrados, há quando Renan levou um 
empresário do Espiritio Santo para 
uma reunião com o ministério do De-
senvolvimento Regional, intermediado 
por um assessor do Planalto.

O filho do presidente, que é um 
“gamer”, também intermediou junto 
ao governo um redução no IPI do setor 
em que atua, cujo impacto estimado é 
de mais de R$ 80 milhões em três anos.

O documento pede ainda  investi-
gação da prática de improbidade pelos 
servidores públicos que possam ter 
contribuído para favorecer Jair Renan.

A respeito do suposto crime de la-
vagem de dinheiro, Valente alega que 
os patrocínios à empresa do 04 teriam 
como objetivo dissimular o pagamento 
ao filho do presidente pela influência 
junto ao governo para favorecer inte-
resses empresariais.

“Transformar essa influência em 
negócio, além de imoral, é crime ex-
pressamente previsto na legislação. 
Os fortes indícios trazidos nas repor-
tagens citadas exigem a instauração 
imediata de procedimento para apurar 

a conduta de Renan Bolsonaro, razão 
pela qual trazemos a este órgão esta re-
presentação”, diz trecho do documento 
protocolado por Valente.

O Palácio do Planalto não comen-
tou o assunto.

Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é alvo de pedido de investigação do PSOL

PSOL pede que PGR investigue
Jair Renan por tráfico de influência

NEGÓCIOS

EVARISTO SÁ / AFP Em um comunicado divulgado 
à imprensa nesta sexta-feira 4, 
o Grupo Carrefour anunciou o 

fim da terceirização dos serviços de 
segurança em suas unidades. A deci-
são foi tomada na esteira do assassi-
nato de João Alberto Silveira Freitas, 
40, espancado por dois seguranças 
em uma filial do supermercado na 
zona norte de Porto Alegre (RS).

A internalização dos serviços 
segue um plano gradual elaborado 
a partir das proposições apresenta-
das por um comitê externo e prevê a 
instituição de um projeto piloto em 
quatro unidades da capital gaúcha. 
Os profissionais contratados serão 
preparados por empreendedores 
negros e receberão um treinamento 
sobre práticas antirracistas e voltado 
ao desenvolvimento de uma cultura 
de respeito aos direitos humanos.

“O novo modelo é o ponto inicial 
para transformação do seu modelo 
de segurança e faz parte dos compro-
missos anunciados pela rede”, diz o 
comunicado.

Enquanto tenta reformar a polí-
tica interna contra a discriminação 
racial, o Grupo Carrefour é alvo de 
uma série de investigações e de uma 
ação judicial. A Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos Humanos de 

Porto Alegre abriu dois inquéritos 
civis para buscar reparação e investi-
gar a política de direitos humanos no 
supermercado.

Há ainda duas frentes de inves-
tigação criminais relacionadas ao 
episódio em curso no Ministério 
Público Federal. Enquanto a Procu-
radoria do Rio Grande do Sul apura 
o funcionamento de mecanismos 
de fiscalização de empresas de se-
gurança privada pela Polícia Federal, 
os procuradores do Rio de Janeiro 
investigam medidas adotadas pela 
PF e também por supermercados, 
shopping centers e bancos para en-
frentamento do racismo estrutural 
nos serviços de vigilância.

Carrefour anuncia fim da 
terceirização da segurança

APÓS MORTE DE JOÃO ALBERTO

Protesto “Vidas negras importam” no Carrefour

REPRODUÇÃO
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DORIA BATE E BOLSONARO 
CRESCE: O DOBRO DE VOTOS

STF FAZ POLÍTICA PARA 
BENEFICIAR MAIA E ALCOLUMBRE 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

NOME IRRELEVANTE
Flávio Dino (PCdoB) foi incluído 

pelo Paraná Pesquisa em cenário 
de disputa presidencial sem Lula e 
Haddad. Nem assim o governador 
do Maranhão se torna relevante: 
tem apenas 1,2% das intenções de 
voto.

DF FEZ ÓTIMO NEGÓCIO
Brasília teve uma sexta-feira 

histórica: avaliada em R$1,4 
bilhão, a estatal de energia CEB 
foi arrematada com ágio de 76%, 
R$2,5 bilhões, pela Bahia Geradora 
de Energia. E o governador 
Ibaneis Rocha (MDB) tira de suas 
preocupações a dívida de R$800 
milhões da empresa.

VICE FALANTE
O comentarista de obviedades 

Hamilton Mourão, vice nas horas 
vagas, desenvolveu apreço pela 
própria voz. O general enveredou no 
setor de palestras e falará nos 126 
anos da Associação Comercial de SP.

APELO AO INCHAÇO
Derrotado nos dois maiores 

colégios eleitorais do Estado, o 
governador Renan Filho (MDB) 

apela ao inchaço da máquina para 
tentar fortalecer o próprio projeto 
em 2022: prometeu abrir 5 mil vagas 
na pobre Alagoas. 

TRABALHAR PRA QUÊ?
A partir de segunda-feira 

(7), faltam apenas 15 dias para 
o recesso no Congresso. Em 
vez de votar o orçamento, por 
exemplo, patina com a reeleição 
inconstitucional de Rodrigo Maia 
e Davi Alcolumbre.

RÁDIO NO CELULAR
O parlamento do Chile aprovou 

uma lei que obriga todos os 
celulares comercializados no país a 
ativar a funcionalidade que permite 
a sintonia de emissoras de rádio FM. 
A ideia é evitar que os consumidores 
sejam obrigados a utilizar o pacote 
de dados para ouvir o rádio.

SOBRE VIOLÊNCIA
Acusado de assédio por uma 

dúzia de mulheres, o diretor global 
e humorista Marcius Melhem há 
menos de um ano denunciava 
apoiadores de Bolsonaro em 
entrevista. Violência sexual não 
entrou na pauta.

Em julgamento estranhamente virtual, apesar de sua relevância, 
com votos na madrugada, o Supremo Tribunal Federal (STF) sinaliza 
uma decisão política para atender a ambição de reeleição dos 
presidentes do Senado e da Câmara. É até chocante o “jeitinho” em 
curso, ignorando, em vez de proteger, o parágrafo 4º do artigo 57 da 
Constituição, que proíbe categoricamente a reeleição dupla Rodrigo 
Maia/Davi Alcolumbre.

CONSTITUINTE SUPREMO
Para o mestre em Direito 

Constitucional Acácio Miranda 
Silva Filho, “o STF encampa 
atribuições de constituinte” ao 
ignorar a Constituição.

VERGONHA ALHEIA
O constitucionalista Cléver 

Vasconcelos sente vergonha 

do que se passa no STF, com a 
“desobediência latente” que abre 
precedentes perigosos.

PERPETUIDADE DE MANDATOS
Cléver Vasconcelos adverte 

que o casuísmo pode liberar 
reeleições até na Justiça, no 
próprio STF, e assembleias e 
câmaras por todo País.

Não tem dado certo a estratégia do governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), pré-candidato a presidente em 2022, de atacar com frequência 
o ocupante do cargo, Jair Bolsonaro, e tentar se apresentar como o “pai 

da vacina”. Levantamento nacional do Paraná Pesquisa mostra que Doria é um 
dos oponentes mais fracos de Bolsonaro, tem quase 10 vezes menos intenções 
de voto. Em eventual 2º turno entre os dois, a vitória hoje seria categórica: 
Bolsonaro teria mais que o dobro de votos: 51,1% a 23,8%. Em um cenário sem 
Lula e com Sérgio Moro, Bolsonaro está em primeiro na pesquisa, com 33%, 
e Doria em sétimo, com 3,7%. Com Lula na disputa, Doria sobe para 3,8% e 
chega a 4,8%, com Ciro Gomes no lugar de Lula. Bolsonaro também lidera nos 
dois cenários.  Segundo os níveis de escolaridade, Doria oscila entre 3,6% e 
3,8%. Tem baixa adesão de jovens (2,2%), mas melhora entre os mais velhos: 
5%.O cartaz se Doria como presidenciável é baixo, mas pior é o de outro 
governador, Flávio Dino, do Maranhão, que soma apenas 1%.

HOMENAGEM | Escolha do Mérito do Desenvolvimento Econômico é feita pelos integrantes das câmaras 
setoriais – órgãos instalados com a finalidade de criar ambientes favoráveis às atividades produtivas

Quinze personalidades foram ho-
menageadas, nesta sexta-feira 
4, com a “Medalha do Mérito 

Potiguar do Desenvolvimento Econô-
mico”. A homenagem, entregue pela 
governadora Fátima Bezerra durante 
cerimônia na sede da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern), foi um reconhecimento pela 
cooperação do grupo com o desenvol-
vimento do Rio Grande do Norte.

Em seu segundo ano consecutivo 
de entrega, a medalha é uma homena-
gem concedida por meio da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico (Sedec) e não tem custo para o 
Tesouro Estadual. É destinada àqueles 
que se destacaram em prol do desen-
volvimento do Estado com geração de 
emprego e renda à população.

A escolha do Mérito do Desenvol-
vimento Econômico é feita pelos inte-
grantes das câmaras setoriais – órgãos 
instalados pela atual gestão estadual 
que têm a finalidade de criar ambien-
tes favoráveis às atividades produtivas, 
com segurança jurídica e patrimonial, 
e favorecer a criação de oportunidades 
de trabalho, emprego, renda e riqueza.

“Em meio aos tantos desafios que 
nosso Estado, o Brasil e o mundo vêm 
enfrentando ao longo desse ano, é sem-
pre bom podermos parar um pouco 
para olhar as coisas boas que estão a 
nossa volta. É muito fácil a gente viver 
em tempos de mares tranquilos. Difícil 
é a gente viver em tempos de mares re-
voltos. Nesse contexto de dificuldades 
temos que agradecer pelas boas parce-
rias que nós encontramos no meio do 
caminho”, disse a governadora Fátima 
Bezerra durante a cerimônia.

Antônio Leite Jales, dono da Ster-
bom, foi um dos homenageados. “Eu 
fico muito feliz com a equipe que a 
governadora montou para o desenvol-
vimento econômico. Hoje o RN é um 
dos melhores estados do Brasil para 
investir com a criação do Programa de 
Estímulo ao Desenvolvimento Indus-
trial do Rio Grande do Norte (Proedi)”, 
afirmou, em seu discurso.

O programa é uma política de 
Estado que dá segurança jurídica aos 
empresários e empregos diretos e indi-

Presidente da Fiern, Amaro Sales, discursa durante homenagem a personalidades do RN

Personalidades são homenageadas 
com Medalha do Mérito Potiguar

Uma pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Semesp e pela Symplicity mostra 
que, depois da conclusão do ensino 
superior, os alunos egressos têm um 
aumento de renda mensal da ordem de 
182%, levando em conta aqueles que já 
trabalhavam durante a graduação.

O levantamento teve a partici-

pação gratuita e facultativa de 9.228 
egressos e alunos da educação supe-
rior, no período de 13 de outubro a 16 
novembro de 2020, por meio virtual.

De acordo com o levantamento, só 
2,5% dos entrevistados recebiam men-
salmente um valor acima de R$ 5 mil 
antes de concluir o ensino superior. De-

pois do término, esse percentual salta 
para 31,5%. Entre os que responderam 
a pesquisa, 38,9% recebia até mil reais 
antes de se formar.

Já 27,1% dos egressos de curso 
superior disseram que passaram a 
receber de R$ 5 mil a R$ 10 mil após a 
conclusão do curso.

Pesquisa mostra que diploma
de ensino superior aumenta renda

ENSINO

retos gerados a partir do incentivo fis-
cal. A Sterbom cria hoje 900 empregos 
diretos no RN.

Outro homenageado foi o secre-
tário estadual de Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, reconhecido pela 
classe empresarial a partir do desen-
volvimento do seu trabalho no setor 
público. “Recebemos o Rio Grande do 
Norte numa situação muito difícil e foi 
um desafio ajustar as contas do Estado 
sem deixar de olhar para o desenvolvi-
mento”, frisou Carlos Eduardo.

“O trabalho da governadora, junto 
ao nosso setor produtivo, fez um mo-
delo de incentivo fiscal que não deixa 
nada a dever a nenhum Estado do 

Nordeste, dando competividade para 
as empresas que aqui estão e as que 
queiram aqui se instalar, invertendo 
um fluxo de saída de empresas do Esta-
do, que nós havíamos nos acostumado 
nos últimos anos”, acrescentou.

Amaro Sales, presidente da Fiern 
e anfitrião da homenagem, finalizou 
enfatizando o apoio da governadora 
Fátima Bezerra aos empresários do 
Rio Grande do Norte. “Nada disso aqui 
seria possível sem a forma como a se-
nhora e o seu secretariado vem tratan-
do os empresários do estado. Sabendo 
das enormes dificuldades enfrentadas, 
também sabemos da sua boa vontade 
em solucionar esses problemas”, disse.

CONFIRA A LISTA DOS 15 HOMENAGEADOS:
Ângela Maria Paiva Cruz - Coord. do Parque Industrial Augusto Severo (PAX) e
ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Antônio Leite Jales – dono da Sterbom
Carlos Eduardo Xavier – Secretário de Estado de Tributação
Clara Bezerra Medeiros – Restaurante Camarões
Dirceu Simabucuru – superintendente da InterTV Cabugi
Flávio Gurgel Rocha – CEO da Guararapes
Francisca Eliane de Lima “Neneide” – Rede de Comercialização Solidária Xique-Xique
Francisco Ferreira Souto Filho “Soutinho” - Industrial salineiro
José Ferreira “Zeca” de Melo Neto – Sebrae
José Walter de Carvalho – Indústria da Construção Civil
Júnior Maia Rebouças – Supermercadista / Mercantil Rebouças
Luzia Diva Cunha Dutra – Fecomércio e Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos (Sincofarn)
Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim - Ale Combustíveis
Manoel Etelvino de Medeiros - Supermercado Nordestão
Thiago Dantas e Silva – Superintendente do BNB/RN

FIERN / REPRODUÇÃO



Natal e cidades da Região Se-
ridó terão parada no abaste-
cimento de água na próxima 

seman para adequação de sistemas 
ao mercado livre de energia. A Com-
panhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern), em parce-
ria com a companhia de energia elé-
trica, definiu cronograma para queos 
equipamentos sejam ajustados a 
partir de 2021.

Na semana que vem, a primeira 
parada será na terça-feira 8, come-
çando às 6h e indo até as 18h. Serão 
desligadas duas estações de bombea-
mento da Adutora Serra de Santana, 
a EB5, localizada em Florânia, e a 
EB6, localizada em Tenente Laurenti-
no Cruz. Ficarão sem abastecimento 
de água nesse período os municípios 
de Florânia, Tenente Laurentino 
Cruz, Lagoa Nova, Bodó, São Vicente 
e a comunidade Conisa.

Após a conclusão do serviço e 
retomada do funcionamento das 
estações, o abastecimento estará 
completamente normalizado em até 
72 horas.

Em Natal, na sexta-feira 11, a pa-

rada será na Estação de Tratamento 
de Água Jiqui (ETA Jiqui), das 5h30 
até as 20h. Serão afetados todos os 
bairros de Natal nas Zonas Sul, Leste 
e Oeste.

Na próxima quarta-feira 9, a 
Caern fará uma manutenção na Es-
tação de Bombeamento 3 da Aduto-
ra Sertão Central Cabugi. O serviço 
preventivo terá início às 8h. Devido 
ao trabalho o fornecimento de água 
para Lajes, Pedra Preta, Jardim de 
Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos e 
Riachuelo estará suspenso.
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ELISA ELSIE / ASSECOM

O Rio Grande do Norte segue 
sendo o estado do Brasil com 
o menor efetivo feminino atu-

ando na Polícia Militar. É o que apon-
ta a última Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais (Munic), divul-
gada na quarta-feira 2 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). De acordo com os dados do 
levantamento, o RN tem 183 mulhe-
res no quadro operacional da PM, 
cerca de 2,4% do total do efetivo.

Por outro lado, 7.499 homens 
integram a corporação, o que repre-
senta a esmagadora maioria do total 
de militares (7.682), de acordo com a 
pesquisa. Em outras palavras, a cor-
poração tem aproximadamente 41 
homens para cada mulher. Os núme-
ros estão bem distantes do Amapá, 
estado brasileiro com o maior per-
centual feminino da PM, com 22,7%. 
Os dados são referentes ao ano de 
2018.

Na Polícia Civil, o panorama do 
Rio Grande do Norte também figura 
entre os piores do país, de acordo com 
o IBGE. Dos 1.381 agentes, 300 são 
mulheres e 1.081 homens. O percen-
tual feminino fica na casa dos 21,7%, 
à frente apenas de Alagoas (20,3%); 

Maranhão (19,4%); e Piauí (15,8%). 
O maior equilíbrio entre agentes da 
Civil está no Rio Grande do Sul, que 
tem 38% do efetivo ocupado por mu-
lheres.

Questionada sobre o assunto, a 

Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Defesa Social (Sesed) 
afirmou que está atuando para dimi-
nuir o déficit histórico nas polícias do 
estado, com assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) junto 

ao Ministério Público para beneficiar 
as mulheres e incentivos como a ins-
tituição do Dia da Policial Feminina. 

Segundo a Seses, o Governo do 
Estado, em janeiro de 2020, deu o pri-
meiro passo para corrigir um déficit 

histórico na Polícia Militar enviando 
para a Assembleia Legislativa um 
projeto de lei permitindo a ampla 
concorrência entre homens e mu-
lheres para ingresso nos quadros da 
corporação, acabando com a reserva 
para o efetivo feminino.

No último concurso, das 1.000 
vagas, 65 eram para as mulheres. 
Corrigindo essa distorção, o Governo 
assinou com o Ministério Público um 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), permitindo uma nova turma 
com as mulheres aprovadas em todas 
as etapas, que se iniciará em janeiro 
de 2021, e deverá ter mais de 250 alu-
nas.

Também como forma de reco-
nhecimento ao trabalho desenvol-
vido pelo efetivo feminino, a gover-
nadora Fátima Bezerra sancionou a 
lei 10.764/20 que institui o dia 11 de 
setembro como o Dia da Policial Fe-
minina, extensivo às militares, civis e 
penais. 

Em relação ao efetivo feminino da 
Polícia Civil, o ingresso na instituição 
é feito em uma disputa igualitária 
entre homens e mulheres, tendo atu-
almente no maior cargo, a delegada 
geral Ana Cláudia Saraiva.

Polícia Militar potiguar tem o menor 
efetivo feminino do País, diz IBGE
PESQUISA | Com um total de 183 mulheres integrantes do quadro operacional até 2019, o Rio Grande do Norte é o estado do Brasil com o menor efetivo feminino atuando na Polícia Militar, 
segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic). Corporação potiguar tem aproximadamente 41 homens para cada mulher, de acordo com o estudo produzido pelo IBGE

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) afirmou que está atuando para diminuir o déficit histórico nas polícias do RN

A Delegacia Especializada de Pro-
teção ao Idoso (DEPI) deflagrou 
nesta sexta-feira 4 a Operação 

VETUS. A ação faz parte de uma ope-
ração inédita, coordenada pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), com o objetivo de combater 
crimes de violência contra o idoso nos 
26 estados e no Distrito Federal.

A operação integrada, que teve 
início no dia 1º de outubro (Dia Inter-
nacional do Idoso), foi planejada tendo 
em vista o aumento de denúncias de 
abuso registradas durante o período da 
pandemia, pelo Disque 100, do Minis-
tério da Mulher, Família e Direitos Hu-
manos. O nome da operação, denomi-
nada “vetus”, significa idoso em latim.

Desde então, a Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte apurou mais de 251 
denúncias e 246 diligências, que cul-
minaram com a instauração de 41 pro-
cedimentos investigativos. Ao longo 
da operação, foram atendidas mais de 
262 pessoas idosas vítimas de violência 
e efetivadas as prisões de 3 agressores. 
Estão sendo cumpridas, pelos policias 
civis, 18 medidas cautelares de prote-

ção no Estado do Rio Grande do Norte.
Até o momento, em todo o país, 

foram apuradas 10.702 denúncias, ten-
do sido realizadas 12.745 diligências e 
atendidas 11.658 vítimas, que resulta-
ram na instauração de 3.085 Inquéritos 
Policiais e de 2.344 Termos Circuns-
tanciados de Ocorrência (TCO). Além 
disso, 765 medidas protetivas foram 

cumpridas e 447 pessoas foram presas. 
Participaram da operação 6.003 poli-
ciais. 

A ação contou com o apoio das De-
legacia Especializada de Atendimento 
à Mulher (DEAM/Mossoró) e a 1ª De-
legacia Distrital de Mossoró, além das 
Delegacias Municipais de Jucurutu e 
São Tomé.

Polícia Civil do Rio Grande do Norte apurou mais de 251 denúncias e fez 246 diligências

Natal terá suspensão no abastecimento dia 11

Polícia Civil prende três pessoas 
por maus tratos contra idosos no RN

CRIME

TÂNIA REGO / AGÊNCIA BRASIL

GETTY IMAGES

Natal e Seridó terão parada 
no abastecimento de água

CAERN
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
anunciou nesta sexta-feira 4 

uma série de medidas para conter a 
aceleração dos casos Covid-19 entre 
os potiguares. A principal foi a aber-
tura de 89 leitos para atendimento 
dos pacientes infectados com o novo 
coronavírus.

Segundo Fátima Bezerra, que 
anunciou as ações em coletiva de im-
prensa, a rede hospitalar vai receber 
53 leitos de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e outros 36 clínicos. Parte 
dos leitos serão abertos em Mossoró, 
na região Oeste, que registra mais 
de 80% das UTIs ocupadas. No Rio 
Grande do Norte como um todo, o 
percentual de ocupação dos leitos se 
encontra em 61%.

A governadora também anun-
ciou que o Comitê Científico de En-
frentamento à Covid-19 vai reavaliar 

a situação para os festejos de fim de 
ano. O colegiado vai revisar planos 
sanitários das atividades já autoriza-
das. Um novo parecer técnico será 
finalizado na próxima semana. Even-
tos que ainda não apresentaram os 
protocolos de segurança poderão ser 
proibidos, definiu Fátima Bezerra.

O governo do estado também 
anunciou a convocação de prefeitos 
e gestores das áreas de saúde dos 
municípios potiguares para esta se-
gunda-feira 7. 

O encontro vai definir novas es-
tratégias para a Operação Pacto Pela 
Vida, que atua na fiscalização e ações 
para impedir aglomerações.

“Quero trazer tranquilidade pa-
ra a população potiguar, porque o 
governo continua fazendo todo o 
esforço necessário. Infelizmente, o 
Rio Grande do Norte passa por um 
momento de aumento dos casos, em-

bora estejamos com a situação sob 
controle”, disse a governadora.

Na opinião da governadora, o au-
mento dos casos de Covid-19 entre os 
potiguares decorre do relaxamento 

da população com relação ao des-
cumprimento das regras de distan-
ciamento social e dos descuidados 
biossanitários — uso de máscara, 
higienização das mãos e utilização de 

álcool gel, entre outros. Ela também 
pontuou as aglomerações registradas 
durante o período de campanha elei-
toral como responsáveis pela acelera-
ção da doença. 

“Aumento se deve ao relaxamen-
to por parte da população. Outro fa-
tor que contribuiu foram as aglome-
rações políticas”, disse Fátima.

A governadora também anun-
ciou investimentos no transporte sa-
nitário. O objetivo é reduzir o tempo 
na locomoção dos pacientes para 
leitos de UTI. Além disso, o governo 
estadual vai ampliar a entrega de 
máscaras faciais — mais de 300 mil 
serão entregues à população.

Rio Grande do Norte registrou 
243 novos casos de Covid-19 nesta 
sexta-feira 4. O número de contágios 
subiu para 97.098 desde o início da 
pandemia. O número de mortes pas-
sou para 2.715.

Fátima anuncia reabertura de leitos de 
UTI e maior combate às aglomerações
PANDEMIA | Comitê Científico Estadual de Enfrentamento à Covid-19 vai reavaliar a situação para a promoção de eventos e festejos de fim de ano, além de revisar planos sanitários das 
atividades já autorizadas. Governadora também convocou prefeitos e gestores das áreas de saúde dos municípios potiguares para rediscutir Operação Pacto Pela Vida na segunda-feira 7

Governadora Fátima anunciou a reabertura de 53 leitos de UTI para casos de Covid-19 no RN

A Prefeitura de Natal anunciou 
nesta sexta-feira 4 que vai in-
tensificar e endurecer as fisca-

lizações à bares e casas de shows. A 
Secretaria de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb) vai interditar os esta-
belecimentos que forem flagrados com 
aglomerações e descumprindo as de-
mais regras de combate à pandemia do 
Coronavírus. Os locais fiscalizados não 
serão mais notificados como antes.

Desde o início da pandemia a 
Semurb já realizou uma série de noti-
ficações e intimou vários estabeleci-
mentos da cidade, mas alguns locais 
insistem em desrespeitar as normas. 
“A partir de agora a fiscalização vai 
endurecer o tratamento. Os bares, ca-
sas noturnas, recepções e buffets que 
estiverem provocando aglomerações 
e descumprindo as regras de distancia-
mento social e sanitárias impostas nos 

decretos serão interditados por tempo 
indeterminado”, alerta o supervisor 
geral de fiscalização ambiental, Leo-
nardo Almeida.

Caso algum estabelecimento já 
tenha sido notificado e permaneça 

desobedecendo às regras, além da in-
terdição total das atividades, será apli-
cada uma multa gravíssima com valor 
inicial de R$ 8.132,52 reais, podendo 
chegar a R$ 40.260,00 reais. Já os locais 
que ainda não foram notificados, se fo-
rem flagrados não obedecendo as me-
didas de segurança, além da interdição 
total, será aplicada a multa grave que 
pode chegar a R$ 8.052,00 reais.

“Se no ato da fiscalização perce-
bermos pessoas nas pistas de danças 
e o não cumprimento das medidas 
sanitárias, o estabelecimento será in-
terditado por tempo indeterminado e 
não mais notificado. Além disso, será 
aplicada a multa ao local e iremos 
encaminhar uma denúncia ao Minis-
tério Público do Rio Grande do Norte 
por desobediência, crime ambiental 
e contra a saúde pública ”, acrescenta 
Almeida.

Semurb intensificou as fiscalizãções em Natal

Bares que não cumprirem medidas 
contra covid-19 serão interditados

NATAL

NEY DOUGLAS  / AGORA RN O Ministério da Saúde tem só 
“alguns dias” para decidir 
sobre a compra da vacina da 

covid da americana Pfizer. O prazo 
é dado pela Pfizer, que relata 95% de 
eficácia do produto em testes. O go-
verno resiste diante do preço, da ofer-
ta de poucas doses, e da necessidade 
de armazenar a menos 70ºC. Grande 
parte dos especialistas diz que po-
deria ser a alternativa, ao menos em 
grandes cidades, com bons refrige-
radores. Após acordo com Estados 
Unidos e União Europeia, a Pfizer já 
negociou 54,3 milhões de doses com 
Peru, México e Chile.

A Pfizer, que atua em parceria 
com a alemã BioNTech, diz que o 
prazo da proposta ao governo está 
protegido por acordo de confidencia-
lidade. 

O prazo estipulado é de sete 
dias e termina semana que vem. A 

Pfizer diz, em nota, aguardar “posi-
cionamento oficial do ministério em 
resposta à proposta” da companhia, 
“que expira em alguns dias”. A em-
presa já fechou venda para mais de 
30 nações.

O número de doses disponíveis 
para o Brasil também está sob sigilo. 
A empresa diz que seria “capaz de 
imunizar milhões de brasileiros já no 
1º semestre” de 2021. Para este ano, 
ela produzirá 50 milhões de doses; 
em 2021, será 1,3 bilhão. As doses são 
reservadas a “países que fecharam 
acordos antecipados”

No Brasil, a Pfizer iniciou o pro-
cesso de registro semana passada. 
São previstos até 60 dias para análise. 
O governo Jair Bolsonaro aposta na 
vacina da Universidade de Oxford. 
A Fiocruz trabalha para incorporar 
a tecnologia e produzir as próprias 
doses desse imunizante. 

Pfizer  cobra decisão do Brasil 
sobre a compra de vacina

IMUNIZAÇÃO
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Sempre 
comprometido

com a verdade.

As notícias estão em todos os lugares, de todas as 
formas. Em alguns casos, deixando muitas dúvidas. É 
por isso que renovamos a nossa missão de informar 
sobre o que acontece, de fato, para tornar sua relação 
com a informação ainda melhor e mais segura.
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SAÚDE | Com as mudanças geradas pela pandemia da Covid-19, distúrbio psicológico surge quando a 
pessoa precisa se adaptar a uma nova realidade, de forma rápida, sem ter o total controle da situação

Desde março de 2020, muita 
gente cumpriu um isolamento 
social rigoroso em decorrência 

do novo coronavírus. Foi o caso da jor-
nalista Juliana Mezzaroba, de 34 anos, 
que, até agora, só saiu para fazer coisas 
pontuais, como emergência dentária 
ou sair para levar o pet ao veterinário.

Para comprar alimentos, ela faz 
tudo pela internet, com todo o cuidado 
com higienização dos produtos contra 
a Covid-19.

“O mercado do mês eu compro on-
line e pago um entregador para retirar 
com o carro dele. Coisas menores peço 
para o local entregar, peço tudo online 
ou por telefone”, explicou a jornalista 
Juliana Mezzaroba

Depois de tanto tempo dentro de 
casa, trabalhando em home office, 
Juliana tem receio de sair de casa. “Me 
sinto estranha, sempre alerta pra não 
ficar muito próximo das pessoas, não 
encostar em nada e, se encosto ou pego 
algo nas mãos, passo álcool em gel logo 
em seguida. Nas últimas vezes que saí, 
me senti bastante insegura e exposta, 
pois vejo que muitas pessoas não estão 
se cuidando”, afirma.

A jornalista está impressionada 
com a quantidade de gente que está 
levando uma “vida normal” fora de 
casa, sem muitos cuidados contra o 
coronavírus. 

“Gente que corre pra pegar o 
mesmo elevador que você ao invés de 
esperar o próximo, pessoas que estão 
andando na rua sem máscara e ficam 
tossindo sem colocar a mão no rosto”, 
relata.

O receio de sair de casa depois de 
tantos meses em isolamento social 
está sendo chamado popularmente 
como ‘Síndrome da Cabana’, ou seja, a 
pessoa tem medo de sair de casa ou de 
fazer contato com outros indivíduos. 
Na literatura psíquica, os sinais e sin-
tomas são muito parecidos com fobia 
social.

“É comum as pessoas terem certo 
receio de sair de casa dado que esta-
mos vivendo uma situação em que 
uma das maiores recomendações é 
ficar em casa. Mas é preciso que se 
saiba que, ainda que os casos estejam 
aumentando, não estamos em um es-
tado de recomendação de lockdown. 
A orientação precisa é distanciamento 
social. Então, o medo, que é uma sen-
sação subjetiva, não pode se sobrepor 
aos fatos, que se baseiam na orientação 
objetiva. Quando o subjetivo supera o 
objetivo e a pessoa passa a ter um pre-
juízo nas suas atividades de vida diária, 
então é hora de procurar ajuda”, res-
salta o psiquiatra Rodrigo de Almeida 
Ramos.

Sobre a Síndrome da Cabana, si-
nais, sintomas e como podemos fazer 
para driblar o medo de contato social, 
a reportagem do Estadão entrevistou o 
psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, 
diretor do NUPEM e doutorando em 
Medicina pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo. 

O QUE É A SÍNDROME DA CABANA?
A Síndrome da Cabana é um fenô-

meno psicológico de natureza fóbico-
-ansiosa e que está relacionada a um 
medo excessivo e desproporcional de 
sair de um ambiente onde se estivera 
longamente confinado. 

A origem desse medo está no fato 
de que as regiões cerebrais responsá-
veis pelo nosso mecanismo de adapta-
ção à nova realidade passam a conside-
rar a “cabana” ou o local de isolamento 
como um porto de segurança, onde a 
vida está protegida e os riscos que po-
deria correr fora dos limites da cabana 
ficam sob controle. Não considerada 
propriamente uma doença pelas con-
venções médicas internacionais como 
a OMS, a síndrome da cabana é mais 
um fenômeno observado e que tem a 
mesma origem fisiopatológica das do-
enças fóbico-ansiosas. 

Muito tem se falado nela atualmen-
te porque por advento da epidemia de 
covid 19, quando as pessoas tiveram 
que passar por longos períodos de 
isolamento social. Em consequência, 
muitas delas agora temem demais sair 
de casa, porque consideram o ambien-
te externo hostil, contaminado pela 
SARS-Cov2 e, portanto, uma ameaça à 
sua saúde e à sua vida.

OS SINTOMAS DA SÍNDROME DA 
CABANA SÃO PARECIDOS COM FOBIA 
SOCIAL?

Em termos. A fobia social, atual-
mente conhecida como Transtorno 
Fóbico Social é, como a síndrome da 
cabana, um transtorno fóbico ansio-
so, isto é, um problema oriundo da 
ansiedade e que leva a pessoa a uma 
preocupação excessiva, expectativa 
apreensiva, desespero com descarga 
de adrenalina e sintomas como taqui-
cardia, falta de ar, palidez cutanea e 
sudorese. 

A diferença é que o Transtorno de 
Ansiedade Social é desencadeado pelo 
medo da exposição social e, em última 
análise, receio de ser mal avaliado pe-
los outros. A síndrome da cabana é a 
ocorrência desses sintomas diante da 
saída de locais onde antes se estivera 
longamente confinados.

QUAIS SÃO AS OPÇÕES DE TRA-
TAMENTO PARA AS PESSOAS QUE 
APRESENTAM ESSES SINTOMAS?

O tratamento seguirá a linha dos 
transtornos fóbicos ansiosos. Do ponto 
de vista psicológico, a pessoa poderá 
seguir a linha cognitivo comportamen-
tal em que serão verificados a origem 
do comportamento problemático e 
propostas para superá-lo ou ainda 
as linha analíticas, em que se obser-
vará se esse evento compactua com 
acontecimentos anteriores da vida do 
indivíduo e que colaboraram para o de-
senvolvimento da personalidade mais 
vulnerável. Do ponto de vista psiqui-
átrico, serão usados medicações bem 
estabelecidas para quadros ansiosos 
de tal forma que a química cerebral, 
que ficou alterada com o estresse da 
pandemia e deu origem ao fenômeno 
da cabana, sejam corrigidos.

QUAIS SÃO AS DICAS PARA QUEM 
NÃO QUER SAIR DE CASA OU TEM 
MEDO DE SE CONTAMINAR?

A primeira coisa a se saber é que os 
transtornos fóbicos como a síndrome 
da cabana têm sua origem em uma 
crença falsa de impotência e despro-
teção. Portanto, o medo é irreal, é algo 
que não faz sentido no mundo objeti-
vo. A segunda é o conhecimento de que 
o uso correto de máscaras e álcool gel, 
além de não frequentar aglomerações 
em ambientes fechados, promove uma 
proteção eficaz quanto à contamina-
ção pelo coronavirus. A terceira é me-
ditar e treinar técnicas de respiração 
capazes de ativar o que chamamos de 
sistema nervoso parassimpático, isto é, 
a área do sistema nervoso responsável 
por ativar as substâncias que vão pro-
mover calma ao organismo. Procurar 
organizar o sono e no período matu-
tino, se possível, ainda que confinado, 
passar longos períodos ao ar puro, o 
que tenderia a fazer com que o indiví-
duo se acostumasse com o ambiente 
externo e se sinta mais leve. Por fim, 
procurar uma psicoterapia ou um 
psiquiatra. Os transtornos fóbicos an-
siosos podem ser curados e as pessoas 
podem ter muita qualidade de vida.

Tratamento da Síndrome de Cabana segue a linha dos transtornos fóbicos ansiosos

Síndrome da Cabana: o que é, 
sintomas e como driblar a ansiedade

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

LUIZ B. DE MEDEIROS NETO EIRELI, CNPJ 35.855.146/0001-01, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para a 
Fabricação e consertos de carrocerias, carroças, reboques e outros produtos similares, com pintura, 
localizada na Rua RODOVIA BR 427, KM 02, N° 2803, Zona Rural - CEP: 59.380-00 – Currais Novos/RN.  

 
LUIZ B. DE MEDEIROS NETO 

Responsável Legal 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

PANIFICADORA SABOR DE MINAS LTDA, 31.808.949/0001-46, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada (LS), para fabricação de produtos de padaria e confeitaria, localizado na Rua Inacio Soares 
Barbosa, Cruz do Monte, Município de Parelhas/RN. 

Lorrana Gabriely de Souza 
Representante 

PROCURADORIA DE IMÓVEIS LTDA 
Av. Sen. Salgado Filho, 1535, Tirol  

Natal-RN 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Extrajudicial 
      Pelo presente instrumento particular de NOTIFICAÇÃO extrajudicial, a empresa Procuradoria de Imóveis Ltda, 
com CNPJ n.º 24.373.169/0001-55, estabelecida na Av. Senador Salgado Filho, 1535, bairro do Tirol, nesta capital, 
notifica a Srª DÉBORA REGINA ALVES (CPF 110.345.674-11, e CTPS n.º 17610-00434, expedida em 14.01.1997), 
brasileira, solteira, residente na rua Perdizes, 7979, aptº 1003, bairro de Cidade Satélite, nesta capital, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, de conformidade com diligências pessoais, infrutíferas, realizadas para localização dessa 
Senhora, para que compareça à sede desta empresa notificante, com objetivo de receber a sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de vir a ser efetuado o depósito judicial do respectivo 
documento, a fim de resguardar os direitos jurídicos da empresa.  

Natal, 05 de dezembro de 2020 
PROCURADORIA DE IMÓVEIS LTDA 

Alexandre Marcos M. Gomes Netto Diretor 
Administrativo/Financeiro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
 

ATLANTIC ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 11.489.312/0001-27, torna público que recebeu da 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA a Autorização Especial nº 2020-
152447/TEC/AE-0057 para Canteiro de Obras, localizado no município de João Câmara/RN. 

 
GABRIEL LUACES FERNANDEZ 

Diretor  
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TURISMO | Projeto é a construção de uma nova unidade hoteleira com um investimento de aproximadamente 
R$ 100 milhões e expectativa de 500 empregos diretos na construção e mais 300 na fase operacional

O grupo hoteleiro catalão SERHS 
anunciou nesta sexta-feira 4 
que pretende ampliar a rede no 

Rio Grande do Norte. Durante reunião 
com a governadora do Estado, Fátima 
Bezerra, o diretor-presidente do grupo, 
Jordi Bagó, abriu diálogo sobre a cessão 
de um terreno na Via Costeira para a 
construção de um novo hotel.

O projeto do SERHS é a construção 
de uma nova unidade hoteleira com 
um investimento de aproximadamen-
te R$ 100 milhões e expectativa de 500 
empregos diretos na construção e mais 
300 na fase operacional. Além da uni-
dade na Via Costeira, o grupo também 
conta com um hotel na Praia da Pipa, 
únicas unidades fora da Europa.

A governadora reafirmou o com-
prometimento da gestão em concre-
tizar a cessão do espaço, seguindo a 
política de parceria com o setor priva-
do para o desenvolvimento do estado. 
“Sabemos de toda a expertise e credibi-
lidade do grupo SERHS e nosso interes-
se é efetivar formalmente esse acordo 
o quanto antes. Então reunimos todas 
as secretarias e órgãos envolvidos, da 
Sedec ao Idema, para agilizar uma re-
solução, com a devida segurança jurí-
dica”, explicou Fátima Bezerra.

O processo de cessão teve início 
em 2010, quando a Datanorte trans-
feriu os direitos do terreno, mas na 

ocasião não houve o aval do Governo, 
acionista majoritário da autarquia. Por 
isso, durante a atual gestão, em 2019, 
foi formulado um processo junto à Da-
tanorte para regularizar a situação. O 
processo está sendo acompanhado pe-
la Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
e pelo Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente (Idema)

Na avaliação de Jordi Bagó, as 
ações do Governo em relação ao setor 
turístico, como a abertura para discu-
tir as questões burocráticas do terreno 
para a expansão do hotel, têm sido po-

sitivas. O diretor-presidente do SERHS 
ressaltou ainda que a procura por 
reservas no hotel do grupo localizado 
na Via Costeira tem sido positiva, espe-
cialmente para o primeiro trimestre de 
2021. “Nós entendemos que a atuação 
do Governo do Estado com relação à 
pandemia foi adequada, reabrindo a 
economia de forma gradual. E nossa 
política dentro da empresa também 
foi de manter nossos empregados e 
clientes seguros, tomando medidas de 
contenção quando necessárias”, deta-
lhou ele.

Projeto de expansão foi apresentado pelo Grupo Serhs à governadora Fátima Bezerra

Grupo Serhs estuda investir R$ 100 mi 
para construir novo hotel em Natal

A continuidade da reabertura das 
atividades, depois do auge da 
pandemia, e o impulso do auxí-

lio emergencial no consumo fizeram a 
economia registrar no terceiro trimes-
tre o maior crescimento em duas dé-
cadas. O Produto Interno Bruto (PIB, 
o valor de tudo o que é produzido na 
economia) saltou 7,7% ante o segundo 
trimestre, maior alta da série histórica, 
iniciada em 1996, informou o IBGE.

Mesmo recorde, o avanço foi insu-
ficiente para recuperar as perdas do 
primeiro semestre. No terceiro trimes-
tre, o nível de atividade ainda estava 
4,1% abaixo do fim de 2019, segundo o 
IBGE. O ritmo da retomada será ditado 
pelo sucesso das vacinas contra a Co-
vid-19, disseram economistas.

A alta ficou abaixo das projeções 
de analistas, que esperavam salto de 
8,8%, conforme o Projeções Broadcast. 
Em relação ao terceiro trimestre de 
2019, o PIB caiu 3,9%. Para 2020 fecha-
do, economistas esperam retração de 
4,5%, conforme levantamento do Pro-
jeções Broadcast concluído na tarde 
de ontem. Se confirmada, será a maior 
retração anual da história.

Além de insuficiente para recupe-
rar as perdas acumuladas, a retoma-
da ainda enfrenta a incerteza sobre a 
pandemia. O avanço da economia em 
todo o mundo no ano que vem está 
diretamente ligado à vacina contra a 
covid-19. "A lição que ficou do que es-
tamos vendo na Europa é que o risco 
de um 'lockdown' horizontal é menor 
e, ao mesmo tempo, as campanhas de 

vacinação no mundo estão andando 
rápido", disse Guilherme Loureiro, 
economista-chefe da Trafalgar Inves-
timentos. Embora os planos de vaci-
nação estejam avançando em países 
como a Inglaterra, está pouco claro 
quando isso se dará no Brasil. Mais 
casos e mortes, com novas restrições 
ao contato social, podem prejudicar a 
retomada.

Economistas avaliam que o ritmo da retomada será ditado pelo sucesso das vacinas contra a Covid-19

PIB cresce 7,7%, mas não repõe 
perdas causadas pela pandemia

ECONOMIA

NEY DOUGLAS / AGORA RN 

ASSESCOM

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, 
torna público que que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, prorrogação de 
Autorização Especial, referente a nova área de infiltração da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) de Ponta Negra, no Estado do Rio Grande do 
Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

Josenildo Matozo de Aquino, CNPJ 28624457000196, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada – LS, 
para a atividade de Sistema de Limpeza de Fossas e Sumidouros, localizado na Rua Vereador Augusto de 
Souza, 241 - Felipe Camarão –Natal/RN – CEP 590740, 37. 
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

É QUE 

Verba garante continuidade 
da obra, que é considerada 
uma das mais importantes da 
história do Estado na área de 
recursos hídricos

A expressão “é que” quase 
sempre pode ser dispensada, 
principalmente quando se tem 
a intenção de eliminar um dos 
maiores “calos” da escrita, o 
queísmo: Verba garante conti-
nuidade da obra, considerada 
uma das mais importantes da 
história.

A PRAÇA
“Fátima veta projeto de lei que pro-

íbe ‘paredão de som’ em vias e praças”
Pouca gente sabe, mas a palavra 

“praça” deve vir obrigatoriamente com 
“P” (maiúsculo) se o nome que a identi-
fica começar com preposição: Praça das 
Flores; mas praça Augusto Leite. Sobre 
a cabeça os aviões/ sob os meus pés os 
caminhões SP: queda de árvore sobre 
carro deixa família presa e mata mulher 
Nunca é demais lembrar que “sobre”, de 
acordo com o contexto da notícia, signi-
fica “por cima”; e “sob”, “por baixo”.

MIGRAÇÃO
Plano de Trump para excluir imi-

grantes do censo enfrenta resistência 
Alguns ainda confundem, mas “imi-
gração” é o movimento de chegada 
de pessoas em um país estrangeiro. A 
“emigração” é o movimento inverso, de 
sair do seu país ou região de origem.

SUA IDEIA, NOSSA MELHOR IMPRESSÃO.
MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUA EMPRESA. 

CARTÕES DE VISITA • PASTAS • ENVELOPES 
CONVITES •  PANFLETOS • FOLDERS • CARTAZES 
 REVISTAS E LIVROS • CAMISETAS E BRINDES 

(84) 98758-0144 | 2020-1900 | R. dos Caicós, 2305-D, Nossa Sra. de Nazaré - Natal/RN, 59062-700SOLICITE SEU ORÇAMENTO

* Oferta válida mediante 
apresentação do 

orçamento da 
concorrência

 para materiais 
idênticos.

*

igrafica.com.br

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA

 INGREDIENTES: 
- 1 e 1/2 xic de farinhas (de amêndoas e aveia) 
- 1 colher de chá cheia de fermento em pó 
- 1 pitada de sal 
- 1 colher de sobremesa de canela em pó 
- 1 colher de café rasa de cravo em pó 
- 1colher de café rasa de gengibre em pó 
- 1/4 xic de manteiga ghee derretida ou óleo de coco 
- 1 xícara de mel 
- 2 ovos 
- 1/4 xícara de suco de laranja 
- Canela (quanto desejar para polvilhar) 
 

MODO DE PREPARO: 
- Bater tudo no liquidificador.  
- Despejar numa fôrma untada.  
- Levar ao forno por 20 min a 180°C. 
- Polvilhar com canela.

Bolo de melBENEFÍCIOS DO MEL
O mel tem propriedades nutritivas e terapêuticas 

que trazem inúmeros benefícios à saúde. Rico em antio-
xidantes que protegem o corpo e o coração do envelhe-
cimento, auxilia na diminuição da pressão sanguínea, 
dos triglicerídeos e do colesterol, contém propriedades 
contra bactérias, fungos e vírus, combate a dor de gar-
ganta e a tosse e pode ainda ser usado como adoçante 
natural. Portanto, com todos esses benefícios o mel deve 
ser consumido com moderação, já que ainda é rico em 
calorias e açúcar. 

MEL E QUEIJOS: COMO COLOCAR EM PRÁTICA
Essa combinação é leve e vai bem em petiscos, sa-

ladas, ou pratos quentes. E as opções são tantas… Co-
mece utilizando o mel em sua tábua de frios regando 
com um fio de mel, ficará com sabor sutil e de fácil de 
degustar. Você pode também combinar com saladas, 
sanduíches, pratos frios... Uma sugestão muito boa é a 
salada de rúcula com queijo parmesão, presunto par-
ma e fio de mel (essa união terá a acidez do queijo, o 

amargo da rúcula e o doce do mel). Nos pratos quen-
tes, harmonize o mel com os queijos de mofo branco 
como os brie e camembert, como eles são macios, tem 
a opção de utilizar o mel trufado, conferindo um sabor 
a mais na preparação, podendo utilizar juntamente 
frutas secas ou frescas, torradas e castanhas, use a 
criatividade! Harmonizando com queijos de mofo azul 
(roquefort e gorgonzola), quanto mais perspicaz o mel, 
melhor. Eles têm sabor acentuado. Quando falamos 
dos queijos maturados (meia cura, parmesão ou ca-
nastra), a combinação fica perfeita devido o contraste 
da acidez. 

HARMONIZAÇÃO DE VINHO E MEL
Queijos macios, como os do tipo brie e camembert, 

harmonizam com: vinhos brancos de corpo médio a le-
ve e acidez intermediária (Chardonnay do Novo Mundo 
e vinhos tintos de corpo leve e de acidez média a acentu-
ada). Os queijos azuis, como os do tipo gorgonzola e ro-
quefort, harmonizam com: vinhos de sobremesa (Vinho 
do Porto, Sauternes ou Colheita Tardia). Queijos duros, 
como parmesão harmonizam com Malbec.



O cantor e compositor Paulo Souto, 
o Txio Paulinho, completou 50 
anos de vida e, para comemorar, 

lançou nesta sexta-feira 4 o álbum 
“50”, disponível em todas plataformas 
digitais.

Ele é conhecido principalmente 
pelos trabalhos com as bandas Dusouto 
e General Junkie, e é claro, pelo sotaque 
e voz única que, dessa vez, evoca uma 
sonoridade low-fi. As letras do novo 
trabalho trazem a capacidade de narrar 
a vida simples do cotidiano de forma 
relax e tranquila.

Batidão, reggae, ragga, brega surf 
embalam e narram a vida simples 
mesmo com os perrengues do dia 
a dia. A coletânea de sete faixas ao 
todo é uma aula gratuita de como ser 
bem-humorado sem nenhum luxo por 
perto, só cercado dos amigos, de amor 
e good vibes. 

O trabalho de produção fica por 
conta do FeRve, combo de produtores (e 
também uma banda) que reúne Chico 

Correa, DJ Guirraiz, Daniel Jesi e Ander-
son Foca. A capa é de Caio Vitoriano. 
O lançamento é pelo selo Dosol e faz 
parte das comemorações de 20 anos do 
combo cultural, que atua fortemente na 
cena local.
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O forró piseiro está chamando a atenção dos bra-
sileiros. Com o sucesso do ritmo, a banda Luisa 
e os Alquimistas convidou a artista drag queen 

Potyguara Bardo para uma parceria bombástica. A 
música “Cadernin” versão piseiro foi lançada na quin-
ta-feira 3 e contou com um clipe divertido e dançante. 

Com uma nova pegada, a faixa abandona os beats 
eletrônicos e a batida pop anos 2000 para dar espaço 
às guitarras elétricas e o arrasta-pé. Gravado em Par-
namirim durante um encontro de imersão artística 
de Luísa e os Alquimistas, o vídeo se apresenta como 
uma espécie de ápice da antiga parceria que tem com 
Potyguara. Em 2019, a dupla já havia lançado uma ver-
são para o hino do forró romântico “Planeta de Cores” 
(Tropykalia).

A banda Luísa e os Alquimistas tem uma trajetória 
de sucesso desde 2015, quando foi criada. O grupo to-
cou de vários festivais no estado e chamou a atenção 
com composições divertidas, além da mistura única de 
ritmos presente nas canções. As sonoridades passeiam 
pela música popular nordestina, contemporânea e ele-
trônica, principalmente no recorte do Rio Grande do 
Norte. Ademais, são apresentadas pitadas de batidão 
romântico, bregafunk, tecnobrega, arrocha e reggae.

Artista drag queen, Potyguara explora espiritua-
lidade, sexualidade e relacionamentos em letras in-
teligentes e melodias um tanto quanto psicodélicas. 
Potyguara tem conquistado os corações de vários fãs: 
o vídeo de “Oásis”, por exemplo, tem mais de 6 milhões 
de visualizações no YouTube.

“Cadernin” versão piseiro
ESTREIA| Artistas potiguares de destaque nacional, Luisa e os Alquimistas e Potyguara 

Bardo lançaram nesta quinta-feira 3 o clipe da versão piseiro de “Cadernin”

QR CODE

Acesse e siga para o YouTube 
para assistir ao clipe

QR CODE

Acesse e siga para o YouTube 
para ouvir o álbum

Txio Paulinho lança 
“50” em estreia solo 

MÚSICA
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RECONHECIMENTO 
As constantes visitas do ministro do 

Desenvolvimento Rogério Marinho aos 
municípios do interior do Rio Grande 
do Norte foram elogiadas por ninguém 
menos que o deputado estadual 
Francisco do PT. O parlamentar deixou 
o partidarismo de lado e reconheceu a 
“importância dessas obras e a relevância 
dos investimentos feitos pelo Governo 
Federal”. 

IMPORTÂNCIA 
“Eu não poderia deixar de me referir 

à visita do ministro Rogério Marinho, 
que veio ao RN para anunciar a ordem 
de serviço da recuperação da Barragem 
de Passagem das Traíras e o processo de 
licitação das obras do Projeto Seridó”, 
disse ele em sessão da Assembleia 
Legislativa. 

JUNTOS 
Aliado aos elogios, no entanto, 

Francisco do PT ressaltou que o 
governo estadual e a bancada federal 
e estadual também têm participação 
nesse processo envolvendo os projetos 
assinados por Rogério Marinho.

IGNORADO  
Francisco lembrou ainda que, 

desde maio, apresentou requerimentos 
solicitando informações sobre o 
andamento dessas obras e nunca 
recebeu resposta do ministério. 
“Somente tive acesso às informações 
que pedi, há 15 dias, através do nosso 
presidente Ezequiel. Mas o que importa 
é que as obras sejam feitas e que o povo 
seridoense e potiguar se beneficie dessas 
obras hídricas tão importantes para o 
nosso Estado”, avaliou. 

FORÇA-TAREFA 
A assessora de comunicação do 

Governo do Estado, jornalista Guia 
Dantas, comentou sobre as medidas 
de enfrentamento anunciadas pela 
governadora Fátima Bezerra nesta 
sexta-feira. Em seu perfil no Twitter, 
Guia afirmou que as ações tratam-se de 
uma “força-tarefa” para enfrentamento 
à Covid-19. 

EXPLICANDO 
“O Governo retoma o programa 

Pacto Pela Vida, amplia número de leitos 
(novos 89), distribuição de máscaras 
(mais 300 mil, além das 6 milhões já 
distribuídas)”, explicou a secretária, 
que ressaltou que a gestão Fátima está 
prestando contas sobre o quadro e as 
medidas que estão sendo tomadas.  

OPINIÃO 
O ex-prefeito de Natal Carlos 

Eduardo, aliado do atual gestor da 
capital potiguar, surgiu no Twitter 
com mais uma crítica à administração 
de Fátima Bezerra. Dessa vez, ele 
afirmou que a petista, em 2 anos de 
governo, “não demonstra o menor 
sinal de compreender a urgência de 
encontrar um caminho viável para 
sair da crise fiscal”. Na opinião dele 
“continuamos um Estado falido, inviável, 
empobrecendo velozmente”. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
Parabéns: A atriz Dani 

Calabresa afirmou que precisou 
denunciar os assédios morais e 
sexuais sofridos para recuperar 
sua saúde mental. Em publicação 
feita em seu perfil do Instagram, 
ela disse que nunca quis “ser 
vista como vítima dos assédios” 
cometidos pelo humorista 
Marcius Melhem. 

Deu na Folha que a venda 

juventude estava fazendo ‘arminha’ 
com a mão, dois anos atrás, o 
que é um sinal de descrença e de 
falência da política. Conseguimos, 
nesta campanha, fazer com que a 
juventude voltasse a acreditar que 
a política pode ser um instrumento 
de transformação”. Análise de 
Guilherme Boulos, candidato 
derrotado no segundo turno das 
eleições de prefeito em SP.

de 60 milhões de doses da vacina 
Pfizer contra Covid na América 
Latina aumentou a pressão 
sobre Brasil. “Companhia já 
teria negociado cerca de 85% 
da produção de 2020 e 2021, 
considerando compra extra que 
EUA podem fazer”. 

“Uma parte importante da 

DIFICULDADE 
Em tempos de Covid, o deputado 

estadual Kleber Rodrigues (PL) fez 
críticas à gestão do Samu do RN esta 
semana. Ele relatou um caso de paciente 
com coronavírus que, por mais que ele 
próprio tenha tentado, não conseguiu 
ser transportado para hospital com UTI. 
Ele fez um apelo à Secretaria Estadual de 
Saúde para que tenham mais atenção 
com o serviço à população potiguar. 

APROVADA 
O deputado federal Walter Alves 

comemorou ontem o que ele considerou 
“mais uma aprovação importante” 
na Câmara Federal: da Medida 
Provisória 996/20, que cria o programa 
habitacional Casa Verde e Amarela.

CASAS
Segundo o parlamentar emedebista, 

o programa tem o objetivo de financiar 
a construção e pequenas reformas de 
residências para famílias com até R$ 7 
mil de renda mensal na área urbana e 
com até R$ 84 mil de renda ao ano na 
área rural. A MP segue para o Senado.  

DENÚNCIA VENCEDORA 
O colunista do UOL Rubens 

Valente foi o vencedor do Prêmio 
IREE de Jornalismo com a série de 
19 reportagens iniciada com “Ação 
sigilosa do governo mira professores 
e policiais antifacistas”, publicada em 
24 de julho deste ano e que incluiu 
situação ocorrida no RN. O IREE 
(Instituto para Reforma das Relações 
entre Estado e Empresa) se coloca como 
uma organização independente focada 
aperfeiçoamento a interação dos setores 
público e privado. 

PF NO PÉ 
A Polícia Federal está investigando 

se integrantes do governo estavam 
por trás dos canais do YouTube 
que disseminaram discurso 
antidemocrático. E mais, a PF quer 
saber se esses canais que faturam mais 
são de ‘laranjas’ do Planalto.  

GRAVE 
A pergunta é se os milhões 

arrecadados pela “rede do ódio”, 
por meio dos vídeos que divulga no 
YouTube, são divididos com servidores 
do governo e agentes políticos, que 
alimentam esses canais com vídeos e 
informações de dentro do Palácio do 
Planalto.  

CONCLUSÃO 
Segundo publicou o Estadão, 

o inquérito que apura o caso em 
tramitação no Supremo Tribunal 
Federal (STF) reúne mais de mil 
páginas sigilosas e mostra que 
o apoio do governo a canais no 
YouTube investigados vai além do 
acesso privilegiado ao presidente Jair 
Bolsonaro e das orientações trocadas 
com funcionários da Presidência da 
República por aplicativo de mensagem. 
O inquérito revela que o “gabinete do 
ódio” garante musculatura à rede de 
sites bolsonaristas. 

Apresentador Zeca Camargo 
em clique na última quinta 
nas Dunas de Genipabu, 
onde gravou para o Band 
Verão. “O que exatamente 
está acontecendo aqui? 
Você acha que conhece o 
RN, né?”, disse ele em 
postagem no Instagram

A deputada federal Natália Bonavides está andando por 
aí, cumprindo agenda em ministérios e no Congresso 
Nacional, com visual novo: cabelos curtinhos que vão 
combinar com o calor do verão

Em ares carioca, a designer de joias potiguar 
Sheila Morais deu uma passada na Lapa para um 
‘click’ cheio de cor
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Aproveite para apresentar palestras e projetos com a Lua 
em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. Planos e escolhas ligados 
ao trabalho ou a um plano de negócios passam por boas 
transformações.

Você vai preferir a intimidade junto aos entes queridos 
com a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe 
um ótimo aspecto de Urano em Touro. A vida doméstica 
e familiar chama o seu envolvimento. Uma reforma ou 
construção de uma casa não estão descartadas.

O contato com pessoas de outros países é beneficiado 
com a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe 
um ótimo aspecto de Urano em seu signo. Você pode 
começar a planejar ou marcar uma viagem internacional. 
A meditação será bem-vinda.

Reuniões de negócios e novos contatos comerciais são 
beneficiados com a Lua em Capricórnio, que se une a 
Vênus e recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro. 
O dia é de movimento e diversão com as amizades. Você 
se mostra simpático e voltado para a boa comunicação.

O dia pede interiorização com a Lua em Capricórnio, 
que se une a Vênus e recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro. Surge a necessidade de aprofundar os 
sentimentos, que podem envolver uma relação recente. É 
preciso planejar o orçamento de uma parceria financeira.

Aproveite para organizar as finanças e os novos 
investimentos com a Lua em Capricórnio, que se une a 
Vênus e recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro. 
O dia é bom para a sua vida econômica. Uma proposta 
pode surgir para fazer arte de um novo projeto.

Os assuntos do coração ganham bom movimento com 
a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em Touro. Aproveite para se 
divertir na companhia das amizades. Um romance pode ser 
arquitetado pelo Cosmos.

As emoções se afloram com a Lua em seu signo, que 
se une a Vênus e recebe um ótimo aspecto de Urano 
em Touro. O coração promete abertura. Aproveite para 
realizar um ótimo encontro com seus amigos, pois 
você estará mais receptivo e acolhedor.

O trabalho ganha bom movimento com a Lua em 
Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. É possível o surgimento de 
um novo projeto. Você pode se decidir por fazer novas 
amizades no ambiente profissional.

Aproveite para cuidar da saúde como um todo com a Lua 
em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. Atividades que unam corpo 
e mente serão boas aliadas. O dia pede introspecção e 
contato com as emoções, que se mostram equilibradas.

O seu coração se abre como há muito tempo não 
acontecia com a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus 
e recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro. O amor 
e a relação com os filhos passam por ótimo momento. 
Uma nova fase de vida se inicia.

Você estará mais simpático e receptivo com a Lua em 
Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. Alguém especial pode 
chamar o seu interesse. O dia é de boas energias, 
principalmente se você buscar a companhia dos amigos.

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)

SBT trabalha para 2021, ano do seu 40º aniversário
Mesmo com esse finalzinho de ano para 

administrar, entre outras tarefas fortalecer o “Programa 
do Ratinho”, pós “Fazenda”, todas as atenções da 
direção do SBT já estão voltadas para 2021.

No campo das certezas, alguns contratos de 
coprodução com a Discovery serão assinados nos 
próximos dias. Por enquanto, mesmo com a negociação 
praticamente concluída, o assunto ainda é tratado com 
segredo. Faltam as assinaturas.

Um pacote, especula-se, que poderá incluir 
dois novos formatos, além do “Bake off ” e “Bake off 

Celebridades”
Por outro lado, mas aí passando a depender de 

aprovações comerciais e do próprio Silvio Santos, como 
palavra final, algumas ideias foram desenvolvidas para 
reforçar a grade como um todo.

Entre outras, lançar um programa feminino na faixa 
das manhãs, nos moldes do antigo “TV Mulher”, é um 
sonho de muito tempo.

No SBT, percebe-se, há um trabalho de recuperação 
em prática, também com o objetivo de comemorar 
convenientemente os seus 40 anos.  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
n O programa 

“Churrasqueadas”, comandado 
por José Almiro, além da 

EPTV, entrará também na TV 
Integração e Inter TV Minas 
Gerais, afiliadas da Globo...
n ... Estreia da segunda 

temporada acontece neste 
sábado. 

n Lívia Andrade, que 
também testou positivo para a 
Covid-19, está quase no fim da 

quarentena...
n .. E vem se recuperando bem.
n Contrato da Luciana Gimenez 

na Rede TV! é um mistério...
n  ... Houve uma negociação, 

mas ainda não se fala se 
renovou ou não.

n Carolina Ferraz, elegante, e 
Edu Ribeiro gravaram programa 

de férias do “Hora do Faro”...
n ... Vai ao ar em janeiro.
n Em ritmo de “o último que 
ficar apaga as luzes”, o Fox 
Sports ainda mantém dois 

repórteres, um no Rio Grande 
do Sul e outro em Minas.

TAMBÉM NA RECORD
Da mesma forma que o SBT, 

a Discovery, via Monica Pimentel, 
também está fechando duas 
produções com a Record.

Negociações em fase de 
conclusão.

CONFIRMADO
Kalinka Schutel, nova contratada 

da Band, estreia no “Band Notícias”, 
segunda-feira, como colunista de 
esportes. Participação diária.

O jornal é apresentado por 
Cynthia Martins e Douglas Santucci.

CUIDADOS REDOBRADOS
Otávio Augusto gravou as suas 

últimas cenas, como Ignácio, para 
“Salve-se Quem Puder”.

Trabalhos realizados nos 
próprios estúdios da Globo, em dois 
dias desta semana, com todos os 
cuidados possíveis.

A PROPÓSITO
Diante de uma piora no cenário 

geral e o aumento no registro de 
casos, os testes de Covid-19 foram 
intensificados na Globo, nesses 
últimos dias.

VINICIUS MOCHIZUKI

REPRISE
A Globo exibe neste domingo, 
após o “Esporte Espetacular”, 
o especial “Álbum de Natal 
da Grande Família”, uma 
reapresentação do último episódio 
da oitava temporada da série.
O programa fala sobre a 
importância da união familiar na 
tradicional celebração.

E isso no quadro geral, não só na 
dramaturgia. 

MAIS ESPAÇO
A programação da Band fez 

alguns ajustes na faixa da manhã.
O “Bora Brasil”, de Joel Datena e 

Thaís Dias, está sendo apresentado 
com mais meia hora de duração. 
Agora vai das 7h30 às 9h.

FALATÓRIO
Na Jovem Pan, em seus interiores, 

dizem que o “Morning Show” entrou 
em regressiva, dias contados.

E que em seu lugar deve entrar 
um programa com Caio Coppolla, 
que está voltando. Ele apresentando, 
mas com outros participantes.

VEM MAIS
Pelo menos até janeiro, outras 

mudanças importantes serão 
processadas no jornalismo da 
Globo, circuito Rio-São Paulo, 
atingindo uma vez mais nomes 
experientes.

Imaginava-se que as mexidas 
seriam concluídas neste mês de 
dezembro, no entanto, devem 
avançar mais um pouco. 
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CANINDÉ PEREIRA  / AMÉRICA 

Os jogadores do ABC e Améri-
ca iniciam neste domingo 6 
a fase de mata-mata da Série 

D do Campeonato Brasileiro. As du-
as equipes iniciam a nova etapa do 
torneio nacional com novas caras no 
elenco.

Os dois times querem voltar a 
figurar na Série C após três anos de 
frustrações na quarta divisão do 
futebol nacional. O ABC terá pela 
frente os conterrâneos do Globo, da 
cidade de Ceará-Mirim. A primeira 
partida acontece no estádio Barre-
tão, às 15h, neste domingo.

Para a partida, o técnico Francis-
co Diá não terá as presenças do za-
gueiro Vinícius Leandro e do volante 
Vinicius Paulista. Os dois jogadores 
não foram relacionados para a parti-
da, pois contraíram a Covid-19.

Com isso, Diá terá de utilizar 

Vitor Salvador para compor a zaga 
da equipe. Já a vaga no meio campo 
será ocupada, provavelmente, por 
Sousa Tibiri. Durante a semana, o 
clube também apresentou novos 
contratados. Um deles é o meia Dou-
glas Lima, ex-Treze (PB).

Também no domingo, às 15h, o 
América começa a trajetória para 
o retorno à Série B. O clube vai en-
frentar o Coruripe (AL), na cidade 
homônima, pela primeira partida da 
fase de mata-mata. Para o confron-
to, o time americano poderá contar 
com vários dos novos contratados 
ao longo da semana. O time oficia-
lizou na quarta-feira 2 a chegada 
de três reforços: o lateral-direito 
Neilson, o volante Robson e o cen-
troavante Elias. Na segunda-feira, já 
havia apresentado o meia Rodrigo 
Andrade e o atacante Gustavo Xuxa.

ABC e América voltam a campo 
neste domingo pela 2ª fase da Série D
FUTEBOL | Com elencos reformulados ao longo das últimas semanas. as duas equipes da capital querem voltar a figurar na Série C após três anos de frustrações na quarta divisão do 
futebol nacional. O ABC terá pela frente os conterrâneos do Globo no estádio Barretão, às 15h, na cidade de Ceará-Mirim; América enfrenta no mesmo hórário o Coruripe, em Alagoas

América oficializou esta semana quatro reforços para a temporada: o lateral Neilson, o volante Robson e os atancantes Elias e Gustavo Xuxa (foto)

Jogadores e ex-jogadores de fute-
bol têm um novo adversário em 
comum hoje em dia: os jogos de 

videogame. Atualmente correm so-
mente no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília, mais de 70 processos 
movidos contra os dois principais si-
muladores da modalidade, o FIFA e o 
Pro Evolution Soccer (PES). As ações 
são todas por uso indevido da imagem 
nos jogos virtuais e também por danos 
morais. Os atletas alegam que não as-
sinaram contratos para autorizarem a 
aparição de nomes, figuras e caracte-
rísticas técnicas nos produtos.

O imbróglio se explica pelo artigo 
87-A da Lei Pelé, de 1998, que deter-
mina que a imagem de cada atleta só 
poderá ser explorada em caso de um 
contrato específico para essa finalida-
de. Por causa dessa determinação, teve 
início a enxurrada de processos nos úl-
timos anos contra as desenvolvedoras 
de jogos virtuais. O Brasil é uma com-
plexa exceção no mundo do futebol, 
pois obriga as empresas a negociarem 
com a CBF para utilizar o nome do 
Brasileirão, com os clubes para repro-
duzir o nome, os estádios e os unifor-
mes e torna necessário também fechar 
acordos com cada um dos atletas. Em 
outros países, cabe à liga local centra-
lizar o licenciamento dos direitos de 
exploração.

Há diversos casos na plataforma 
de busca do STJ e do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP). Os dados são 

públicos. O valor inicial das ações de 
indenização é de em média R$ 150 mil. 
Entre os nomes que têm processos em 
andamento contra as desenvolvedoras 
de jogos estão atletas em atividade na 
Série A – casos de Victor Ferraz e Van-
derlei, do Grêmio, Marcelo Lomba, do 
Internacional, e Wellington Paulista, 
do Fortaleza. Há outros nomes já apo-
sentados, entre eles o ex-volante Vam-
peta e o ex-atacante Iarley.

Porém, o volume de processos 
já movidos contra as empresas de-
senvolvedoras de jogos é bem maior. 
O advogado de todas as mais de 70 
ações de atletas que tramitam no STJ, 
Marcel Bragança Retto conta que des-
de 2014 já atuou em cerca de 250 ca-

sos do tipo. Segundo ele, os processos 
começaram quando os jogadores e 
seus representantes descobriram que 
foram retratados nos jogos virtuais 
sem a devida autorização contratual. 
“Esses jogos de videogame além de 
exporem a imagem do jogador coleti-
vamente, permite que segregue a ima-
gem com as minúcias sobre as habili-
dade de cada um, tanto nos aspectos 
físicos como em atributos esportivos”, 
explicou. De acordo com o advogado, 
quase todas as ações movidas até 
hoje tiveram a vitória dos esportistas 
porque as desenvolvedoras dos jogos 
virtuais deveriam ter feito com cada 
atleta retratado um contrato específi-
co para aparição no videogame.

 Victor Ferraz, do Grêmio, é um dos jogadores que buscam na Justiça reparação pelo uso da imagem

Briga por contratos de imagem
em videogames chegam ao STJ

JUSTIÇA

GRÊMIO O Flamengo foi condenado em 
primeira instância a pagar 
uma indenização a um torce-

dor do Botafogo em decorrência de 
transtornos enfrentados na compra 
de ingressos para o clássico entre ru-
bro-negros e alvinegros, ocorrido no 
dia 7 de março, válido pelo Campeo-
nato Carioca.

Isso porque, na ocasião, apenas 
uma bilheteria do estádio funciona-
va. A fila e a demora para conseguir 
o ingresso fez com que diversos bo-
tafoguenses desistissem de entrar no 
Maracanã. A condenação exige que 
o Flamengo pague R$ 1 mil de inde-
nização e restitua o valor do bilhete 
ao torcedor do Botafogo. O clube da 
Gávea ainda apode recorrer.

“No dia da partida em questão, 
muitos amigos pessoais que esta-
vam lá relataram por telefone todo 
o absurdo e ambiente caótico que 

ocorreu na organização do evento: 
torcedores que chegaram com horas 
de antecedência estavam em filas 
quilométricas porque só havia um 
guichê para atender a mais de 5 mil 
torcedores, não havia banheiros su-
ficientes em funcionamento, bares 
fechados no setor, um verdadeiro 
caos. Grande parte da torcida entrou 
já com a bola rolando”, disse o advo-
gado Sergio Queiroz.

Após a vitória na Justiça, outros 
botafoguenses que sentiram-se pre-
judicados no dia procuraram Quei-
roz. “A partida de futebol é um even-
to, um serviço prestado ao torcedor, 
que pela lei se equipara ao papel de 
consumidor. O mandante é equipa-
rado ao papel do fornecedor e, como 
tal, deve garantir ao torcedor toda a 
estrutura para que possa aproveitar 
a partida em segurança e conforto”, 
explicou Queiroz.

Indenização decorre de transtornos ao comprar ingressos para partida em março deste ano

Flamengo é condenado a 
pagar indenização a torcedor

BOTAFOGO 

FLAMENGO


