
INVESTIGAÇÃO. 8 E 9 | Polícia Civil do RN tem intensi� cado ações contra o chamado “novo cangaço”,

denominação dada a quadrilhas criminosas que invadem cidades para explodir e assaltar carros-fortes e bancos. 

Autoridades procuram os chefes. Nesta semana, nove foram presos acusados de integrar esquema parecido

novo cangaco

Cipriano rebate críticas
de Fernando Lucena

Prefeitura vai remanejar 
recursos para ajudar artistas

“Não tem mais corrupção 
no governo”, diz Bolsonaro

ATRITO. 3 | Secretário estadual de Saúde 
afirmou que vereador o criticou porque 
teve “interesses contrariados” em 
licitação do governo estadual

ORÇAMENTO. 10 | Gestão municipal vai 
tirar recursos de festas para desenvolver 
ações voltadas para o fortalecimento da 
cultura na capital potiguar

DECLARAÇÃO. 2 | Presidente disse que 
acabou com a Operação Lava Jato, 
porque, segundo ele, “não há mais 
corrupção no governo”

PANDEMIA. 7 | Governadora Fátima Bezerra afirmou que dados sobre internações e taxa de transmissão do novo coronavírus não indicam que haverá nova aceleração de casos e mortes 
por Covid no Estado. Ela ressaltou que governo conseguiu ampliar estrutura de atendimento hospitalar, o que também auxilia no combate à doença. RN tem 2.412 óbitos confirmados

“Não há sinais de 2ª onda”, 
diz Fátima sobre Covid no RN

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN ELPÍDIO JÚNIOR / CMN ALAN SANTOS / PR

www.agorarn.com.br

NATAL, QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 915 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

novo cangaco

www.agorarn.com.br

 ALEX VIANA



GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana 
Diretora Financeira

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

2 POLÍTICA QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2020   |

ALAN SANTOS / PR

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta quarta-feira 7 que 
acabou com a Operação Lava 

Jato, porque, segundo ele, “não há 
mais corrupção no governo”. A de-
claração foi uma resposta às críticas 
de lavajatistas por ter se aproximado 
de ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que se posicionam con-
trários à operação tocada pelo ex-juiz 
Sérgio Moro.

Os ministros Gilmar Mendes e 
Dias To� oli chancelaram o nome do 
desembargador Kassio Marques para 
a vaga na Corte. Bolsonaro selou a in-
dicação após uma reunião com os dois 
integrantes da Corte. O gesto motivou 
uma reação negativa de apoiadores e 
aliados tradicionais do presidente.

“É um orgulho, é uma satisfação 
que eu tenho, dizer a essa imprensa 
maravilhosa que eu não quero acabar 
com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava 
Jato porque não tem mais corrupção 
no governo. Eu sei que isso não é vir-
tude, é obrigação”, disse, em cerimônia 
no Palácio do Planalto.

A indicação de Kassio, costurada 
com o apoio do Centrão e do senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
vem sendo contestada por diversos 
grupos de apoio ao presidente. Evangé-

licos, ideológicos militares e lavajatis-
tas externaram nas redes sociais e nos 
bastidores do governo a decepção com 
o escolhido. Além disso, informações 
do currículo do desembargador são 
inconsistentes.

Nesta quarta-feira, Bolsonaro 
voltou a sair em defesa de Marques. 
“Quando eu indico qualquer pessoa 
para qualquer local, eu sei que é uma 
boa pessoa tendo em vista a quantida-
de de críticas que ela recebe da grande 
mídia”, disse Bolsonaro.

CURRÍCULO
A dissertação de mestrado que o 

desembargador Kassio Nunes Marques 
apresentou em 2015, para a Universida-
de Autônoma de Lisboa, em Portugal, 
traz trechos idênticos a publicações 
feitas por outro autor, o advogado Saul 
Tourinho Leal. A informação foi revela-
da pela revista Crusoé.

Os trechos idênticos chegam a 
incluir os mesmos erros de digitação 
encontrados nos artigos de Tourinho, 
o que aponta forte indício de plágio. 

A dissertação de Marques, que foi 
apresentada e defendida para receber 
o título de mestre, não faz nenhuma 
citação a Tourinho em suas referências 
bibliográ� cas, exigência básica para 
utilização de qualquer trecho de mate-
rial acadêmico de outra pessoa.

Essa é mais uma inconsistência no 
currículo de Marques. Na terça 6, o jor-
nal O Estado de São Paulo revelou que 
o desembargador diz ter feito um curso 
de pós-graduação pela Universidad de 
La Coruña, na Espanha, que não é con-
� rmado pela própria instituição.

Após a repercussão da nova reve-
lação desta quarta-feira, o advogado 
Saul Taurinho Leal a� rmou que as acu-
sações de plágio são infundadas e que 
as semelhanças entre seus trabalhos e 
a dissertação de Kassio são “fruto de 
esforço mútuo dos autores”. 

Ele afirma ter “há anos uma relação 
acadêmica com o desembargador” e afir-
mou que os artigos supostamente plage-
ados são frutos de “debates, discussões e 
troca de informações acadêmicas, que, em 
conjunto com o Kassio, constituíram um 
acervo doutrinário comum para ser utiliza-
do na produção acadêmica de ambos”.

Para Tourinho, a trajetória pro� s-
sional e acadêmica de Kassio “é orgulho 
para os juristas” do Brasil.

“Não tem mais corrupção no 
governo”, afirma Bolsonaro
COMBATE À CORRUPÇÃO | Declaração do presidente é uma resposta às críticas que recebeu por ter se aproximado de ministros ao indicar 
desembargador Kassio Marques ao Supremo Tribunal Federal. Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli chancelaram nome de desembargador

Presidente Jair Bolsonaro durante evento nesta quarta-feira no Palácio do Planalto

GARANTIA HONRADA

ASSISTÊNCIA

O Tesouro Nacional pa-
gou em setembro R$ 310,7 mi-
lhões em dívidas atrasadas de 
estados. Desse total, a maior 
parte, R$ 226,1 milhões, é re-
lativa a atrasos de pagamento 
do estado do Rio de Janeiro. 
Também foram pagos R$ 81,8 
milhões de Minas Gerais e R$ 
2,83 milhões do Rio Grande 
do Norte.

Os dados estão no Rela-
tório de Garantias Honradas 
pela União em Operações de 
Crédito, divulgado nesta quar-
ta-feira 7 pela Secretaria do 
Tesouro Nacional.

As garantias são executadas 
pelo governo federal quando 
um estado ou município � car 
inadimplente em alguma ope-
ração de crédito. Nesse caso, 
o Tesouro cobre o calote, mas 
retém repasses da União para 
o ente devedor até quitar a dife-
rença, cobrando multa e juros. 
A execução das garantias con-
tra o Governo do RN, contudo, 
está proibida pela Justiça.

Nos nove primeiros me-
ses do ano, a União quitou 
R$ 6,57 bilhões de dívidas 
em atraso de estados e mu-
nicípios. Desse total, R$ 2,39 
bilhões couberam a Minas 
Gerais e R$ 2,389 bilhões ao 
estado do Rio de Janeiro.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, negou nesta 
quarta-feira 7 a possibilida-
de de prorrogar a concessão 
do auxílio emergencial para 
2021. O plano emergencial 
criado por conta da pande-
mia de Covid-19, segundo ele, 
irá apenas até dezembro.

“Tem um plano emergen-
cial e o decreto de calamida-
de que vão até o � m do ano. 
E no � m de dezembro acabou 
tudo isso”, disse Guedes.

TESOURO PAGOU
R$ 2,8 MILHÕES
EM DÍVIDAS DO
RN EM SETEMBRO

GUEDES DESCARTA 
ESTENDER AUXÍLIO 
EMERGENCIAL PARA 
O ANO QUE VEM

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Uma campanha da operadora 
de viagens CVC, lançada em 
agosto deste ano, apontou 

Natal como o destino de praia com 
melhor performance em vendas 
no Nordeste, ocupando o topo do 
ranking. O foco em ações online pro-
porcionou um alcance direto a mais 
de 325 mil pessoas apenas nas redes 
sociais. No site da CVC, onde ban-
ners promocionais foram inseridos, 
o número de impressões superou 1 
milhão. A campanha também capa-
citou agentes de viagens, ressaltando 
aspectos que diferenciam o destino.

“Nós � camos felizes com a pro-

cura. A característica de Natal é sol 
e mar em boa parte do ano. Por isso, 
é um dos destinos mais buscados pe-
los turistas. Em junho, foram divul-
gadas três pesquisas que apontaram 
Natal entre os cinco destinos mais 
desejados do País”, ressaltou o secre-
tário municipal de Turismo, Joham 
Xavier. No entendimento do gestor, 
com o arrefecimento da pandemia, 
que durante seis meses praticamente 
paralisou essas atividades, o turismo 
regional ganhou força na cidade dos 
Reis Magos.

E a expectativa dele é de que, 
no período de alta estação, os voos 

retornem à quase normalidade e os 
turistas das regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste possam incrementar a 
atividade na capital do Rio Grande 
do Norte.

“A perspectiva para o � m do ano 
é positiva. Natal dispõe de 30 mil 
leitos, e sabemos que o turismo re-
gional não ocupa todos esses leitos. 
Então, esperamos contar com os 
voos dos maiores centros emissores 
do Sudeste, que são Rio de Janeiro e 
São Paulo. A nossa expectativa é de 
uma ocupação entre 60% e 70% do 
total de leitos disponíveis na cidade”, 
assinalou Joham. Morro do Careca, na Praia de Ponta Negra

Natal é o principal destino turístico 
em vendas no Nordeste, aponta CVC

SOL E MAR
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O secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, repudiou nes-
ta quarta-feira 7 declarações 

feitas pelo vereador Fernando Lucena 
(PT) na semana passada sobre a con-
tratação de uma organização social 
para gerir contratos de servidores ter-
ceirizados para a pasta. O vereador, 
durante sessão ordinária da Câmara 
Municipal na última quinta-feira 1º, 
chamou o titular da Saúde de “vaga-
bundo” e a contratação pública de 
“picaretagem”.

“Eu sou do partido da governado-
ra, mas picaretagem não conta comi-
go nem com Jesus Cristo descendo do 
céu. Aquele vagabundo (…) está con-
tratando uma Oscip (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público). 
Eu estou denunciando isso aqui que 
é pra depois ninguém vir dizer: Olha, 
Lucena que é do PT e está encobrin-
do safadeza”, criticou o vereador.

Até o momento, o único contrato 
com organização social da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap) foi 
� rmado com o Instituto Avante So-
cial, uma organização de Minas Ge-
rais. Em maio, a entidade recebeu R$ 
10,5 milhões para implementação e 
gestão de leitos de UTI em dois hospi-
tais da rede estadual (João Machado 
e Alfredo Mesquita).

O contrato é alvo de análise do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
desde o início de agosto. Por con-

ta de inconsistências nos termos 
assinados pelo governo estadual, o 
conselheiro Gilberto Jales, inclusive, 
recomendou que a Sesap não celebre 
novos termos aditivos ao contrato.

Com a repercussão da fala de Fer-
nando Lucena, o secretário de Saúde 
decidiu se pronunciar, o� cialmente, 
sobre o caso. Em carta aberta, ele 

repudiou as insinuações do vereador 
petista. Cipriano Maia diz que as crí-
ticas estão relacionadas com o fato 
de o governo estadual ter contrariado 
“interesses” na contratação da orga-
nização social.

“A pretensa motivação do ataque 
a minha pessoa, à gestão da Sesap 
e ao governo da professora Fátima 

Bezerra está relacionada a um pro-
cesso licitatório para contratação de 
mão de obra terceirizada por parte 
da Sesap em que teve seus interesses 
contrariados”, escreveu.

O titular da Saúde estadual dis-
se, ainda, que não exerceu qualquer 
ingerência nos contratos da pasta. 
“Processo esse conduzido por uma 

Comissão Permanente de Licitação, 
constituída por servidores de car-
reira e orientada pela legislação e 
normatividade vigente, submetida 
ao crivo dos órgãos de assessoria e 
defesa jurídica do Estado, e acompa-
nhamento de órgão de controle da 
União”, relatou.

Ainda segundo Cipriano Maia, 
todas as eventuais denúncias de irre-
gularidades nos contratos serão apu-
radas pelos órgãos de controle e de 
� scalização — Ministério Público do 
Estado e o Tribunal de Contas. “Con-
tudo, temos que respeitar os ritos e 
os preceitos legais e normativos que 
assegurem a correta investigação e o 
direito de defesa”, ressaltou.

Sobre os ataques pessoais, Cipria-
no Maia escreve que a sua trajetória 
pública é pautada pela “honestidade 
e sinceridade de propósitos”.

“Ressalto que os ataques vis e 
proferidos pelo senhor Fernando Lu-
cena falam mais sobre mim (sic) do 
que sobre minha pessoa. A tradição 
popular já ensina: quem disso usa, 
disso cuida. Minha história de vida 
e minhas modestas contribuições à 
sociedade potiguar, como militante 
político, como pro� ssional de saúde, 
como professor universitário e como 
gestor, é reconhecida pelos que se 
orientam pela honestidade e pela 
sinceridade de propósitos”, encerrou 
Cipriano Maia.

alexoviana@uol.com.br

AS APARÊNCIAS ENGANAM
Não foi por causa do casamento 

com uma das � lhas de Silvio Santos, 
dono do SBT, que o genro, Fábio Faria, 
assumiu o Ministério das Comunica-
ções, uma das pastas mais estratégicas 
e prestigiadas dos governos da Repú-
blica e que já pertenceu a nomes como 
Antônio Carlos Magalhães, Ozires 
Silva, Miro Teixeira e Hélio Costa.

TRANSITO É QUE VALE
Nesses novos tempos de “Jair Paz 

e Amor”, que sucederam à gritaria na 
frente do Planalto contra o STF e as 
frases do tipo “acabou, p*”, a ligação 
de Fábio com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, tem valido ouro para as 
pretensões presidenciais à reeleição.

DOIS NA DISPUTA
A costura hábil de Fábio Faria no 

Centrão tem trazido para o presidente 
um apoio inestimável na falta de um 
projeto econômico que (vejam só!) tem 
em outro potiguar, Rogério Marinho, 
um contraponto ao domínio cada vez 
mais débil do ministro Paulo Guedes, o 
ex-Posto Ipiranga.

APOSTAS NO PLANTÃO
Tem médico intensivista 

ALEXVIANAALEX
dizendo à boca pequena, durante o 
cafezinho do plantão, que é preciso 
aguardar ainda até o � m do ano 
para respirar mais aliviado quanto 
a uma nova onda de casos graves de 
Covid-19. A alegação é a da sempre: 
o relaxamento social. Leia-se: as 
aglomerações festivas, nas ruas de 
comércio popular e até nas rodas 
mais privilegiadas.

A diferença é o dinheiro para 
sair do apuro depois, que uns têm e 
outros não.

CUIDADO!
Segundo o boletim epidemio-

lógico da Secretaria Estadual de 
Saúde desta quarta-feira, o RN já 
chegou a 71.898 casos con� rmados 
de Covid-19, com outros 39.508 
suspeitos e seis mortes atualizadas 
em 24 horas. Total de 2.412 mortes 
pelo novo coronavírus, sem contar 

316 óbitos sob investigação.
 

NOIVA EM FUGA
A fuga de capitais do Brasil tem 

assombrado muita gente. Segundo 
uma das mais importantes insti-
tuições internacionais – o Institute 
of International Finance (IIF), que 
reúne os principais bancos e correto-
ras do planeta, essa debandada deve 
ser de US$ 18 bilhões até o � nal 
deste ano.

Para um país prestes a protago-
nizar uma explosão de desemprega-
dos com o � m da ajuda emergencial, 
é realmente para ter calafrios.

INCOERÊNCIA
A campanha eleitoral é realmen-

te um daqueles momentos em que o 
cidadão comum está dividido entre 
aqueles que nem querem saber e 
os que ouviram falar. E há tantas 

opções na prateleira que muitos 
aguardarão o segundo turno, no caso 
da prefeitura, para decidir em quem 
vai votar. Sob este aspecto, continua 
valendo o que foi dito nesta coluna 
ontem. Álvaro continua jogando 
bem: ganhando tempo e evitando o 
confronto com os adversários.

A la Bolsonaro em 2018 sem 
facada.

ZÉ DE ABREU
Com o anúncio do vereador 

Fernando Lucena de uma live com 
o ator Zé de Abreu nesta sexta-feira, 
às 20h, corre por aí que o Jornal 
Nacional terá sua audiência amea-
çada, pelo menos em Natal. Figura 
controvertida, Abreu protagonizou 
grandes sucessos, como Avenida 
Brasil, e a pergunta que se faz agora 
é se, depois da pantomima, a Globo 
não vai contratar Lucena e esquecer 

Secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, foi criticado por vereador

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Cipriano Maia rebate Lucena e diz que 
vereador teve “interesses contrariados”
RESPOSTA | Vereador petista Fernando Lucena chamou o titular da Saúde de “vagabundo” ao comentar sobre uma suposta contratação pública do governo estadual. Segundo Cipriano 
Maia, todas as eventuais denúncias de irregularidades nos contratos serão apuradas pelos órgãos de controle e de fiscalização — Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas

de vez o Abreu.

FUJA DO FURDUNÇO
Invente outro caminho se 

costuma resolver alguma coisa em 
Parnamirim e não quer � car parado 
na pista remoendo os problemas. 
Uma interdição para instalação 
da passarela começa às 7 horas da 
matina desta quinta-feira, 8, e vai até 
7h da próxima terça, 13, na altura do 
Viaduto Clementino Câmara, sentido 
Parnamirim - São José de Mipibu.

NOVIDADES NA ANVISA
O presidente Jair Bolsonaro 

encaminhou ao Senado duas 
indicações para a diretoria da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Meiruze Souza 
Freitas foi escolhida para ocupar 
a vaga de diretora com o � m do 
mandato de Renato Alencar Porto. 
E Cristiane Rose Jourdan Gomes 
cumprirá o tempo remanescente 
do mandato de Antônio Barra 
Torres, que acumulava o cargo de 
diretor-presidente.  As indicações, 
publicadas ontem no Diário O� cial 
da União, precisarão de aprovação 
do Senado.

Por Marcelo Hollanda, interino

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Fernando Lucena (PT) teria tido “interesses contrariados” em licitação



CRÍTICAS NÃO AFETAM KASSIO: 
BOLSONARO MANTÉM AVAL

MUDANÇA NO STF ACABA 
RIXA E FORTALECE LAVA JATO

redacaoch@gmail.com
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‘IN FUX, WE TRUST’
A decisão do ministro Luiz Fux 

foi interpretada nos meios jurídicos 
como reação do presidente do STF à 
indicação de Kassio Marques, mais 
um “garantista” na Segunda Turma. 
A frase “In Fux we trust”, recolhida no 
grampo criminoso nas mensagens da 
Lava Jato, foi lembrada ontem.

FALTA O SUBSTITUTO
O presidente Jair Bolsonaro 

indicou para o TCU o ministro Jorge 
Oliveira, chefe da Secretaria Geral da 
Presidência, mas ainda não de� niu 
o seu substituto. O presidente fez 
sondagens, mas ainda não bateu o 
martelo.

ANÁLISE FAKE
Importante veículo sobre política 

externa, a Foreign Policy já foi mais 
rigorosa na seleção de artigos. Nesta 
quarta (7), um “analista” que teme 
uma virada de Donald Trump nas 
pesquisas, “vitimizado” pela doença, 
atribuiu a alta popularidade de 
Bolsonaro à contaminação pela 
covid.

PROCESSO DE VOTAÇÃO
Será presencial a votação na 

CCJ do Senado sobre a indicação 
de Kassio Marques para o STF. O 
voto será secreto, como manda o 
regimento. Depois vai para o plenário, 
onde ele vai precisar de 41 votos.

PROJETO VERIFICADO
A preocupação com a 

desinformação sobre o coronavírus 
levou a ONU a criar campanha 
global para combater o problema. 
No Brasil, o foco é nas crianças que 
serão informadas por personagens da 
Turma da Mônica.

BRASIL NA VANGUARDA
Pesquisadores da Unicamp 

avaliaram a tecnologia Sterilair, 
100% nacional, e concluíram que 
o esterilizador de ar elimina 99,9% 
dos vírus, incluindo o coronavírus, 
e outros organismos causadores de 
doença.

MODERNIZAÇÃO
Levantamento do Colégio 

Notarial do Brasil mostra que foi 
registrado aumento de 32% nas 
uniões estáveis durante a pandemia, 
após os cartórios autorizarem 
esse serviço de forma remota, pela 
internet.

A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz 
Fux, de julgar as ações penais no plenário da Corte, vai erradicar de uma 
vez a narrativa de que a sorte do acusado, principalmente no caso da 
Lava Jato, depende da turma em que ele for julgado. Apesar das críticas, 
a decisão de Fux acaba com a rixa entre garantistas e legalistas e torna o 
STF, como um todo, responsável pelas decisões proferidas. E sobretudo 
fortalece operações como a Lava Jato, cuja força-tarefa adorou tudo isso.

FALTA REPRESENTATIVIDADE
Com apenas cinco membros, 

uma maioria de três nas Turmas 
tem dado resultados diferentes 
do entendimento geral da mais 
alta corte do país.

UNANIMIDADE COM RESSALVAS 
A alteração na tramitação 

dos inquéritos e ações penais foi 

aprovada pela unanimidade dos 
ministros do STF, mas a forma 
recebeu críticas.

‘NÃO É ASSIM’
O ministro Gilmar Mendes 

criticou a rapidez como a 
mudança foi feita. “Não faz 
sentido a gente chegar do almoço 
e receber a notícia”, disse.

Os “tiros de inquietação” disparados contra a indicação do juiz federal 
Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF), com 
os questionamentos sobre seu currículo, não afetaram a confiança do 

presidente Jair Bolsonaro no magistrado. A escolha será mantida e o ministro 
indicado não é do tipo que desistiria da postulação, segundo quem o conhece. 
Os esclarecimentos de Marques e de quem entende da vida acadêmica foram 
consideradas suficientes por fontes do governo. O constrangimento gerado 
pelas acusações logo foi superado pelos esclarecimentos do próprio ministro 
indicado ao presidente Bolsonaro. Nota do respeitado juiz federal Roberto Veloso, 
coordenador de mestrado da UFMA e ex-presidente da Ajufe, foram fundamentais. 
Veloso afirmou que “não há irregularidades no currículo” e que no Brasil cursos de 
especialização e extensão “são considerados pós-graduação”. O próprio ministro 
indicado ao STF tem se encarregado de explicar a senadores e magistrados as 
supostas inconsistências do currículo.
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Uma força tarefa de combate à 
sonegação � scal no Rio Gran-
de do Norte apreendeu em 

dois dias R$ 581 mil em mercadorias, 
como roupas, produtos eletrônicos, 
alimentos e cigarros, transportadas 
sem documentação tributária regular. 

A operação de � scalização foi de-
� agrada pela Secretaria Estadual de 
Tributação em conjunto com Polícia 
Militar, Polícia Rodoviária Federal e 
Receita Federal em rodovias, trans-
portadoras e aeroporto. Realizada na 
segunda e na terça, a ação envolveu 
20 auditores � scais e 13 agentes, que 
abordaram mais de 700 veículos e bar-
raram pelo menos 59 cargas ilegais. 

A força tarefa de � scalização foi 
organizada para reforçar o combate 
ao crime e apertar o cerco contra a 
sonegação de impostos e transporte 
ilegal de mercadorias. A maior parte 
dos itens apreendidos foi de roupas e 
confecções, que representaram 80% 
das autuações da operação ocorridas 
em 48 horas. Esta é a terceira grande 
apreensão de artigos de confecção co-
mercializados de forma irregular feita 
pelo Fisco Estadual neste ano.

A ação também deu um reforço 
à � scalização às bagagens em voos 

domésticos que vem sendo feita ro-
tineiramente no Aeroporto Interna-
cional de São Gonçalo do Amarante, 
instalado na Grande Natal. Os audi-
tores da Tributação Estadual e da 
Receita Federal conseguiram evitar 
que 1,2 mil maços de cigarros im-
portados, da marca Gudan Garan, 
entrassem em circulação no mer-
cado potiguar de forma ilegal, pro-

movendo uma disputa desleal frente 
aos produtos da indústria nacional, 
já que os cigarros seriam comercia-
lizados mais em conta pela falta de 
pagamento de impostos.

Essa � scalização aeroportuária já 
vem sendo realizada pelos dois órgãos 
tributários desde o primeiro semestre 
e deve ser intensi� cada com a proxi-
midade da alta estação. 

ELEIÇÕES 2020 | Em vídeo, ex-presidente registra algumas realizações dos governos do PT e defende 
“reconstrução do País” a partir da eleição de novos prefeitos. Jean Paul agradece: “Compromisso forte”

AO ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva gravou um vídeo 
para declarar apoio ao candi-

dato do PT à Prefeitura do Natal, Jean 
Paul Prates. No � lme, publicado pelo 
próprio candidato nas redes sociais 
nesta terça-feira 6, Lula diz que Jean 
“está preparado para fazer as mudan-
ças que o nosso povo precisa”.

“É hora de mostrar ao povo que, 
a partir de cada cidade deste país, 
é possível sim reconstruir juntos o 
nosso querido Brasil (sic). Por isso, 
em Natal, Jean Paul está preparado 
para fazer as mudanças que o nosso 
povo precisa. Vamos com o Partido 
dos Trabalhadores. Vamos com Jean 
Paul”, a� rma o ex-presidente.

No vídeo, que também deverá ser 
reproduzido na propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão, Lula registrou 
algumas realizações dos governos do 
PT e defendeu – sem fazer críticas di-
retas ao presidente Jair Bolsonaro ou 
a outros gestores atuais – a “recons-
trução do País” a partir das cidades.

O ex-presidente lembrou da 
construção de novas universidades 
públicas e escolas técnicas, da aber-
tura de Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) e postos de saúde, da 
entrega de moradias do programa 

Minha Casa Minha Vida e da instala-
ção de cisternas e do programa Luz 
para Todos.

“Ao mesmo tempo em que tor-
namos o Brasil uma grande potência 
admirada e respeitada em todo o 
mundo, nós cuidamos com carinho 
de todos onde quer que estivesse 
(sic). Na maior metrópole ou no me-
nor município, sem discriminar nin-
guém”, ressaltou Lula.

No Instagram, Jean Paul agra-
deceu ao apoio do ex-presidente da 

República. “Receber o apoio desse 
grande líder é  mais que uma honra, é  
um compromisso forte. Na Prefeitura 
de Natal nó s iremos defender com 
responsabilidade os nossos cidadã os 
e cidadã s”, escreveu o candidato.

Essa é a primeira participação 
efetiva de Lula nas campanhas do 
PT para prefeituras no Rio Grande do 
Norte. Além de Natal, o ex-presidente 
também deve gravar vídeos em apoio 
à candidatura de Isolda Dantas em 
Mossoró.

Mercadoria apreendida seria vendida mais barato no RN devido ao não recolhimento de impostos

Ex-presidente Lula gravou vídeo para petista

Lula pede voto em Jean Paul para
prefeito de Natal: “Está preparado”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Operação contra fraude fiscal
retém R$ 581 mil em mercadorias

TRIBUTAÇÃO

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

Jean Paul agradeceu: “Mais que uma honra”

SET RN / REPRODUÇÃO
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O candidato do Podemos à Prefei-
tura do Natal, Afrânio Miranda, 
defendeu nesta quarta-feira 

7 a construção de um túnel viário na 
região do Parque das Dunas para per-
mitir a ligação direta da Avenida Ber-
nardo Vieira com a Via Costeira, duas 
das principais vias da cidade.

Segundo Afrânio, a medida me-
lhoraria o trânsito na capital potiguar, 
especialmente nas principais rotas 
usadas pelos trabalhadores.

Para que isso seja possível, ele disse 
que vai propor – caso chegue à Prefei-
tura do Natal – que a Via Costeira passe 
a ser administrada pelo Município. Ho-
je, a avenida é de responsabilidade do 

Governo do Estado.
“O pessoal pode achar que é doidi-

ce, mas temos que começar a pensar 
em algumas coisas. Apesar do pessoal 
que é do meio ambiente achar absur-
da (sic), a gente tem que começar a 
pensar em mexer na Via Costeira, me-
xer na Bernardo Vieira, passando um 

túnel por baixo do Parque das Dunas 
para poder chegar na Via Costeira”, 
afirmou o candidato, em entrevista à 
Rádio Cidade.

Como já antecipou o próprio can-
didato, a ideia de fazer qualquer tipo 
de intervenção viária passando pelo 
Parque das Dunas – proposta já apre-

sentada em outras oportunidades – é 
fortemente criticada por ambienta-
listas.

Esse tipo de construção, aliás, não 
é autorizado pela legislação atual. O 
Parque das Dunas integra uma das 10 
zonas de proteção ambiental da cida-
de, estabelecidas pelo Plano Diretor. 

PEDRO VITORINO

Afrânio Miranda sugere construir 
túnel na região do Parque das Dunas
ELEIÇÕES 2020 | Proposta 
do candidato do Podemos 
seria uma forma de conectar 
Avenida Bernardo Vieira à Via 
Costeira, o que desafogaria o 
trânsito, segundo ele

Candidato a prefeito de Natal Afrânio Miranda (Podemos) apresentou sugestão para o trânsito

O local é preservado por causa do seu 
valor paisagístico para Natal e pela 
importância que a topografia e a vege-
tação têm para a formação dos lençóis 
de água subterrânea.

Afrânio não mencionou se tam-
bém irá propor, caso seja eleito pre-
feito, uma mudança nas atuais regras 
ambientais, mas sugeriu mudanças 
na política de mobilidade urbana. Ele 
sugeriu, por exemplo, a instalação de 
uma via compartilhada na Avenida 
Roberto Freire, para ônibus e bicicle-
tas, a exemplo do que foi feito na Ave-
nida Prudente de Morais.

“A questão da mobilidade… temos 
que melhorar o acesso para as pes-
soas que querem trabalhar ou fazer 
atividade física. O ciclismo… outros 
meios de andar na cidade. A cidade 
é preparada apenas para se andar de 
carro. A gente tem que preparar para 
dar prioridade ao transporte coleti-
vo, aos transportes como bicicleta. O 
pessoal quer andar, mas é perigoso”, 
destacou o candidato.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quarta-fei-
ra 7 que as ações criminais em 

curso na corte voltarão a ser julgadas 
pelo plenário do tribunal.

Assim, a análise dos processos da La-
va Jato sairão da Segunda Turma, que tem 
imposto sucessivas derrotas à operação.

O ministro Luiz Fux, presidente 
da Corte, é um defensor da operação e 
esta foi a primeira vitória dele na presi-
dência do Supremo contra a ala da cor-
te que critica os métodos da Lava Jato.

Fux afirmou que havia encaminha-
do aos gabinetes a proposta de mudan-
ça no regimento para retomar os julga-
mentos criminais no plenário do STF.

O ministro Gilmar Mendes, principal 
opositor da operação no Supremo, porém, 
reclamou e disse que foi pego de surpresa.

“De fato, não faz sentido a gente 

chegar do almoço e receber a notícia 
de que tem uma reforma regimental”, 
disse o magistrado.

O ministro queixou-se da forma 
como Fux levou o caso para análise na 
sessão administrativa da corte, mas vo-
tou a favor da mudança no regimento, 
que foi aprovada por unanimidade.

O presidente do STF disse que a res-
trição do foro especial definida em 2018 
reduziu os casos criminais em curso na 
corte, o que permitiu a mudança de com-
petência para os processos criminais.

A reviravolta na responsabilidade 
pelos julgamento das ações criminais 
acontece após a Segunda Turma impor 
diversas derrotas à operação e uma se-
mana depois de Fux ter sido escantea-
do das conversas com o presidente Jair 
Bolsonaro para a indicação do novo 
ministro da Suprema Corte.

NELSON JÚNIOR / STF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux articulou mudança no regimento da Corte

STF retira ações penais das 
turmas e devolve ao plenário

VITÓRIA DA LAVA JATO
SAÚDE

O ministro Eduardo 
Pazuello (Saúde), principal res-
ponsável pela gestão da saúde 
no Brasil e pelas ações de com-
bate ao novo coronavírus, afir-
mou nesta quarta-feira 7 que 
não sabia o que era o Sistema 
Único de Saúde (SUS) até “este 
momento da vida”.

As declarações foram dadas 
durante cerimônia de lançamento 
da campanha Outubro Rosa, do 
Ministério da Saúde, para a detec-
ção precoce do câncer de mama.

“Eu não sabia nem o que era 
o SUS, porque eu passei a minha 
vida sendo tratado também em 
instituições públicas, mas especí-
ficas do Exército”, disse o ministro.

“Vim conhecer o SUS a 
partir desse momento da vida e 
compreendi a magnitude dessa 
ferramenta que o Brasil nos brin-
dou. Essa ferramenta nos deu a 
capacidade de enfrentar a pan-
demia da Covid-19”, completou.

PAZUELLO DIZ QUE 
NÃO SABIA O QUE 
ERA O SUS “ATÉ ESTE 
MOMENTO DA VIDA”

ERASMO SALOMÃO / MINISTÉRIO DA SAÚDE

Pessoal pode achar
que é doidice. Apesar do 
pessoal que é do meio 
ambiente achar absurda 
(sic), a gente tem que 
começar a pensar em
mexer na Via Costeira”

“
AFRÂNIO MIRANDA
CANDIDATO À PREFEITURA DO NATAL
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MARCELO HOLLANDA

Na próxima terça-feira 13, será 
conhecido o nome da institui-
ção de ensino particular que 

assumirá o controle da Universidade 
Potiguar (UnP), com a venda da atual 
controladora, a Laureate. Estão no 
páreo a Ser Educacional, a Yduqs  e 
a Ânima, três gigantes da educação 
privada do País.

Na proposta feita pelo grupo Ser 
Educacional, a primeira, há uma cláu-
sula de “go shop” (aberta a receber ou-
tras ofertas por determinado período), 
o que possibilitou a entrada de outros 
dois concorrentes de peso dispostos a 
cobrir o lance de R$ 4 bilhões.  

Com a venda da Laureate, junto 
com a UnP, estão em vias de mudar 
de mãos 11 instituições de ensino, 50 
campi, 267 mil alunos e a liderança de 
um segmento destroçado pela pan-
demia do novo coronavírus.

Mas, neste caso, segundo o fun-
dador da Universidade Potiguar, em-
presário Paulo de Paula, a Covid-19 
passou longe.

“Trata-se de um mercado impor-
tante e, qualquer das empresas que 
venha a assumir, a UnP estará muito 
bem”, disse nesta quarta-feira 7 Paulo 
de Paula ao Agora RN.  

Depois de uma oferta pública de 
ações fracassada na Nasdaq, em 2017, 
quando as ações foram vendidas a 
US$ 14 cada – muito aquém dos US$ 
17 a US$ 20 pretendidos –, era apenas 
uma questão de tempo antes que a 
Laureate jogasse a toalha.

Com uma dívida bilionária, a 
companhia fundada pelo americano 
Douglas Becker, que também é dona 
da Anhembi Morumbi e das Faculda-
des Metropolitanas Unidas (FMU), 
resolveu vender tudo, inclusive as 
universidades particulares do Chile e 
do México, por imposição dos inves-
tidores, que não viram retorno nos 
negócios.

Há uma expectativa de que a 
Ânima, grupo paulista, presidida por 
Marcelo Battistella Bueno, fundada 
em 2003, com 100 mil alunos e pre-
sente em cinco estados, arremate o 
negócio.

Dona da UNA, Universidade São 
Judas, UniBH e UniSociesc, ela conta 
com a simpatia de  Gabriel Mario Ro-
drigues, fundador da Anhembi Mo-
rumbi ainda nos anos 1970, vendida 
à Laureate em 2005. Esta semana ele 
confessou a predileção numa entre-
vista ao jornal Folha de S. Paulo.  

No páreo com o Ânima, a Yduqs, 
holding de capital aberto com foco 
no ensino superior, fundada em 1970 
no Rio de Janeiro, corre por fora.

Quem cobrir a oferta inicial (R$ 
4 bilhões) feita pela Ser Educacional, 
um grupo fundado em 1994 e dono 

de seis universidades particulares no 
Brasil, entre elas a Uninassau, Unama 
e UNC,  leva.

Rodrigues afirmou ao jornal Folha 
de S. Paulo que o aluno de classe média 
e média alta atendida pela Anhembi 
Morumbi tem o perfil mais parecido 
com o da Ânima, ao passo que a Yduqs 
(Estácio) é uma instituição de massa.

Já Paulo de Paula, amigo do fun-
dador da Anhembi Morumbi há mui-
tos anos, prefere abster-se de apostas.

“Para mim, são todos bons pre-
tendentes, independentemente de 
ruídos do passado”, afirmou.

Em 2009, dois anos depois da 
venda para a Laureate, Paulo de Pau-
la alegou descontentamento com a 
forma de gerenciamento da UnP para 
entrar com uma ação contra os ame-
ricanos.  

Na época, ele afirmou ao jornal 
Tribuna do Norte que a Laureate se-
guia um formato de multinacional, 
ao passo que seu enfoque era diferen-
te. “Tudo eles têm que reportar pri-
meiro à matriz, nos Estados Unidos”, 
argumentou na ocasião.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, 
ele foi além e se disse traído pela 

Laureate. “Aos poucos, eles foram 
tomando conta geral. Descumpriram 
o acordo de acionistas e endividaram 
as escolas sem a minha autorização”, 
afirmou.

Muito diferente de quando a em-
presa americana se aproximou do 
empresário, com uma oferta finan-
ceira tentadora.

Ao mesmo veículo, na época, 
Paulo de Paula contou terem lhe ofe-
recido um jato para conhecer as fa-
culdades da rede nos Estados Unidos 
e um jantar no restaurante Fasano, 
em São Paulo, com um banqueiro de 

investimento que coordenaria uma 
eventual oferta pública inicial de 
ações (IPO) da empresa. Mas o casa-
mento não durou dois anos.

Seja como for, é um jogo de ganha 
e ganha para a Ser Educacional, dona 
da primeira proposta, antes que as 
outras entrassem na parada. Caso o 
acordo de venda seja quebrado, ela 
receberá uma multa rescisória milio-
nária de R$ 180 milhões.

FUGA DE CAPITAIS PREOCUPA
A fuga de investidores estrangei-

ros do Brasil das aplicações de risco 
em 2020 deve mais do que dobrar em 
relação ao registrado em 2019, prevê 
o Institute of International Finance 
(IIF), que reúne 450 bancos e fundos 
de investimento em 70 países.

Para piorar, as maiores saídas de 
capital do Brasil estão concentradas 
em ações e outros títulos de empre-
sas, cujo saldo entre entradas e sa-
ques somará cerca de US$ 18 bilhões 
até o final do exercício fiscal deste 
ano. No ano passado, as retiradas 
nesses itens foram de apenas US$ 2,7 
bilhões.

No total, o saldo entre aplicações 
e retiradas de não residentes ficará 
negativo em US$ 24 bilhões (R$ 134 
bilhões) entre janeiro e dezembro. 
Em 2019, as saídas somaram US$ 11,1 
bilhões (R$ 62 bilhões).

Universidade Potiguar, maior instituição de ensino superior privado do Rio Grande do Norte, não pertencerá mais ao grupo Laureate International

REPRODUÇÃO

Nova empresa que assumirá a UnP 
vai ser conhecida no próximo dia 13
EDUCAÇÃO |  Grupo Ser Educacional apresentou proposta de R$ 4 bilhões para assumir controle de 11 instituições de ensino vinculadas à rede Laureate, entre elas a Universidade Potiguar. 
No entanto, há outras duas empresas no páreo: a Yduqs  e a Ânima. Fundador da universidade afirma que, independentemente de quem assumir, encontrará boa situação na instituição

R$ 4 bi

R$ 180 bi

é o valor oferecido pela 
Ser educacional pelos 

ativos da Laureate no Brasil, 
entre eles a UnP

é o valor da multa rescisória caso 
a Laureate queira vender para 

uma das outras duas companhias 
que entraram no páreo

US$ 18 bi
deverá ser a fuga de capitais 

estrangeiros em 2020 do Brasil, 
segundo previsão do Institute of 

International Finance (IIF)
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), ava-
lia que situação epidemiológica 

do Estado não indica para a ocorrên-
cia, pelo menos momentaneamente, 
de uma segunda onda de aceleração 
nas mortes e contágios pela Covid-19.

De acordo com Fátima Bezerra, os 
dados relacionados com a redução das 
internações  hospitalares nas unidades 
públicas e a manutenção da taxa de 
transmissibilidade (Rt) no Rio Grande 
do Norte garantem maior segurança 
no controle da doença. 

“Não há sinais de uma segunda on-
da. Hoje, nós temos uma taxa de trans-
missibilidade, em nível de estado, abai-
xo de 1, e índice de internações menor 
que 40%”, disse ela, durante entrevista 
para uma rádio em Mossoró.

Ainda de acordo com a governa-
dora, a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública tomou medidas para garantir 
isolamento social e, a partir do contro-
le no contágio da doença, pode ampliar 
a estrutura de atendimento hospitalar 
para o enfrentamento da Covid-19. 

“O governo tomou as medidas cor-
retas, no momento certo, com as rígi-
das restrições de isolamento, abertura 
de mais de 500 leitos e, posteriormente, 
uma reabertura gradual da economia”, 

disse. 
Segundo o novo boletim epide-

miológico da Sesap nesta quarta-feira 

7, o Rio Grande do Norte tem 71.898 
casos confirmados para Covid-19. Até 
o momento foram confirmados 2.412 

óbitos, com seis novos óbitos registra-
dos nas últimas 24 horas. Há ainda 316 
óbitos em investigação.

A taxa de ocupação de leitos está 
em 38%. Até esta quarta-feira, havia 
209 pessoas internadas em leitos crí-
ticos e clínicos em unidades de saúde 
públicas e privadas do estado. 

O índice R(t) – que determina o po-
tencial de propagação do vírus – está 
em 1,01 para o RN como um todo. Os 
índices por região: Mato Grande (0,90), 
Trairi/Potengi (0,82), Região Metropo-
litana (1,01), Vale do Açu (0,78), Seridó 
(0,97) e Oeste (0,85), Agreste (0,76) e 
Alto Oeste (0,99). “O Rio Grande Norte 
está num patamar que ainda não é o 
satisfatório, com algumas oscilações e 
uma média diária de 200 casos por dia. 
Precisamos manter o distanciamento, 
as medidas de biossegurança e a prote-
ção dos vulneráveis”, disse o secretário 
de saúde, Cipriano Maia. 

DADOS
O Laboratório Central do RN (La-

cen), vinculado à Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap), realizou até 
o momento 47.992 exames por RT-P-
CR – considerado padrão-ouro para 
diagnóstico da Covid-19 –  em pouco 
mais de 6 meses, o que gera uma média 
mensal aproximada de 8 mil exames 
por essa metodologia. Destes, 35,4% 
foram positivos e 64,3% negativos. 

“Não há sinais de segunda onda”, 
avalia Fátima sobre Covid-19 no RN
PANDEMIA | Governadora Fátima Bezerra afirmou que dados sobre internações e taxa de transmissão do novo coronavírus não indicam que haverá nova aceleração de casos e mortes 
por Covid no Estado. Ela ressaltou que governo conseguiu ampliar estrutura de atendimento hospitalar, o que também auxilia no combate à doença. RN tem 2.412 óbitos confirmados

Governadora Fátima Bezerra: “Governo tomou as medidas corretas, no momento certo, com as rígidas restrições de isolamento”

AFP JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Setembro foi o mês mais quente já 
registrado no mundo, segundo da-
dos divulgados, nesta quarta-feira 

7 pelo centro de pesquisas Copernicus 
Climate Change (C3S), da Comissão 
Europeia, que monitora o clima do pla-
neta. Os pesquisadores apontam que 
2020 também poderá alcançar o marco 
do ano com maiores temperaturas da 
história.

O mês de setembro de 2020 supe-
rou em 0,05°C o recorde anterior na 
média global, registrado em 2019 pelo 
centro, e em 0,08°C o mesmo período 
em 2016 - considerado o terceiro mais 
quente. Se considerada a série histórica 
para o mês, o aumento é de 0,63°C dos 
últimos 39 anos (1981-2020).

O fenômeno, caracterizado pelo 
centro como anomalia da temperatura 
global, foi constatado principalmente 
na América do Sul, Austrália, Orien-
te Médio e na costa norte da Sibéria, 
assim como em toda a Europa. Outra 
informação apontada no mês é a di-
minuição da extensão de gelo do mar 
Ártico, ao norte do planeta, sendo a 

segunda mais baixa já registrada, pela 
extensão diária ou média mensal.

Anualmente falando, 2016 ainda é 
tido como o com maiores temperatu-
ras, mas os pesquisadores acreditam 
que 2020 caminha para superar essa 
marca. “Nos últimos três meses de 
2020, eventos climáticos como o La 
Niña e os prováveis “baixos níveis de 
cobertura de gelo do Ártico no outono 
influenciarão se o ano como um todo 
se tornará o mais quente já registrado”, 
diz o Copernicus.

Pesquisa realizada em agosto des-
te ano com tutores de gatos em 
todo o Brasil mostra um aumen-

to de 30% no número de felinos nos 
lares brasileiros durante a quarentena. 
O levantamento foi encomendado pela 
marca de ração Royal Canin. 

De acordo como levantamento, 
11,5% dos tutores que adotaram um 
gato nesse período disseram que o 
principal motivo foi o sentimento de 
solidão e 9,1% por considerarem a fase 
ideal para acompanhar a adaptação do 
pet.

Em setembro, a pesquisa Radar Pet 
2020 revelou que mais de 37 milhões 
de lares no Brasil têm ao menos um bi-
chinho de estimação, sendo a maioria 
deles são cães e gatos.

Os cães estão em primeiro lugar, 
são 54 milhões. Mas os bichanos ocu-
pam uma honrosa segunda posição: 
são 30 milhões de felinos em casas e 
apartamentos por esse país afora.

No total, o Brasil tem 84 milhões de 
animais de companhia. 

É o segundo país do mundo com 

mais pets, perdendo só para os Estados 
Unidos, que registra mais de 135 mi-
lhões de animais domésticos.

2020 pode ficar ainda mais quente, diz C3S Isolamento elevou número de adoção de gatos

Setembro foi o mês mais 
quente já registrado no mundo

Número de gatos vivendo em 
lares no Brasil aumenta 30%

ESTUDO PANDEMIA
PARNAMIRIM

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) vai inter-
ditar trecho da da BR-101, em 
Parnamirim, para instalação 
de uma passarela. 

A interdição para obra 
acontece a partir das 7h desta 
quinta-feira 8 e vai até o dia 
13 de outubro.

Segundo o Dnit, a obra se-
rá feita nas proximidades do 
Viaduto Clementino Câmara, 
no sentido Parnamirim/São 
José de Mipibu. 

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes orienta os moto-
ristas a utilizarem a Avenida 
Castor Vieira Regis (via para-
lela à BR-101) para acessar a 
passagem inferior de Pium e a 
realização do retorno, sentido 
Parnamirim/Natal.

TRECHO DA BR-101 
SERÁ INTERDITADO 
PARA INSTALAR 
PASSARELA

30 mi
é o número estimado de gatos 

que vivem em residências no País
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Polícia Civil do RN tem três 
cabeças do “novo cangaço” 
na mira das investigações
INVESTIGAÇÃO | Polícia Civil potiguar intensificou as ações contra o chamado “novo cangaço”, denominação que surgiu no início do século e que 
vem sendo empregada como referência a ações de quadrilhas criminosas que invadem cidades para explodir e assaltar carros-fortes e bancos

ANDERSON BARBOSA

A Polícia Civil potiguar intensi� -
cou as ações contra o chamado 
“novo cangaço”, denominação 

que surgiu no início do século e que 
vem sendo empregada como referên-
cia a ações de quadrilhas criminosas 
que invadem cidades para explodir e 
assaltar carros-fortes, agências, postos 
e correspondentes bancários. No Rio 
Grande do Norte, três criminosos con-
siderados de alta periculosidade estão 
na mira da Divisão Especializada de 
Investigação e Combate ao Crime Or-
ganizado, a Deicor.

Segundo o delegado Erick Gomes, 

os nomes dos bandidos ainda não po-
dem ser revelados para não atrapalhar 
as investigações. “Um deles é paraiba-
no, mas é radicado no Rio Grande do 
Norte. Os outros dois são potiguares 
natos”, limitou-se a revelar.

A mais recente ação de combate ao 
chamado novo cangaço foi realizada 
nos últimos dias. Começou na tarde 
da terça-feira 6, com prisão de um dos 
homens mais procurados do Estado, e 

terminou nas primeiras horas da ma-
nhã desta quarta 7.

Ao todo, nove pessoas foram presas 
suspeitas de fazerem parte de uma qua-
drilha especializada em roubo a banco, 
homicídios e trá� co de drogas, com 
atuação em municípios da região Oeste 
potiguar. Contudo, o grupo também é 
investigado por ações criminosas em 
cidades da Paraíba.

Além dos nove presos, os agentes 
ainda apreenderam 122 tabletes pren-
sados de maconha e 19 quilos de crack 
– droga avaliada em aproximadamente 
R$ 1,3 milhão – além de uma arma de 
fogo, 18 munições e cinco veículos.

Os mandados foram cumpridos na 

praia da Pipa, no litoral Sul do estado, 
em São José de Mipibu, na Grande Na-
tal, e em Parnamirim, também na re-
gião Metropolitana da capital potiguar.

FAMÍLIA DO CRIME
Entre os presos está um velho co-

nhecido da polícia. Trata-se de Erasmo 
Carlos da Silva Fernandes, de 38 anos, 
mais conhecido como “Palmeirense”, 
natural de Carnaubais, cidade da região 
Salineira potiguar. Segundo o delegado 
Erick Gomes, ele é um dos chefes da 
facção criminosa Sindicato do RN e 
membro no novo cangaço, tendo par-
ticipado dos ataques aos bancos de 
Umarizal (31 de janeiro) e Campo Gran-

de (28 de fevereiro), ambos no Oeste do 
estado, e em Coremas, na Paraíba, em 
16 de setembro. Também foi presa na 
operação Patrícia Silva dos Santos, de 
35 anos. Natural de Rio Branco (AC), 
ela é mulher de Palmeirense. “Ela foi 
responsável em resgatá-lo, em Coremas 
(PB), após ele conseguir fugir do cerco 
policial”, acrescentou Erick. Ainda de 
acordo com o delegado, também foi 
preso Keulen Wendell dos Santos Diniz, 
de 20 anos, apelidado de “Galalau”. Ele 
é � lho de Patrícia. Contra o enteado de 
Palmeirense haviam três mandados de 
prisão em aberto (dois por homicídio 
e um por roubo), crimes ocorridos no 
Paraná.

MAIS UMA 
QUADRILHA 
DESBARATADA

DEMAIS PRESOS

Durante a operação também foram presos em � agrante:

* Mikael Diego Silva da Costa, o “Gudan”, de  34 anos;

* Cleidson Cavalcanti de Lima, o “Uber”, de 31 anos;

* Adonilson Ionaci de Medeiros, o “Dom”, de 44 anos;

* Micheline Mendes de Medeiros, de 41 anos, mulher de Adonilson.

* Glenda Natalie Albuquerque de Lima, de 30 anos, também chamada de 
“Patroa”, Galega” ou “Abençoada”;

* Francisco Hugo Pereira Brandão, o “Hugo”, de 23 anos, namorado de Glenda.

Todos foram autuados por trá� co de drogas, associação ao trá� co, organização 
criminosa, posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

Francisco Hugo Pereira Brandão Mikael Diego Silva da Costa Keulen Wendell dos Santos Diniz

16
é o número de 

ataques contra bancos 
registrados em 2020
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DIVULGAÇÃO

QUEDA NO NÚMERO DE ATAQUES A 
BANCOS FOI DESTAQUE NO AGORA RN

O trabalho realizado pela Deicor, 
especialmente as ações de combate ao novo 
cangaço, foi destaque no jornal e portal Agora 

RN no dia 19 de setembro. Na ocasião, a 
reportagem mostrou que houve uma redução, 
comparando os primeiros oito meses de 2019 
com o mesmo período de 2020, no número de 

ataques a bancos no Rio Grande do Norte.
“Em 2019, foram 22 investidas dos criminosos 
em território potiguar. Este ano, até o momento, 
16. A queda no número de ataques ocorridos 
no Rio Grande do Norte pode ser considerada 

uma vitória da segurança pública contra 
o cangaço”, destacou o delegado Erick 

Gomes. “Nos últimos 4 anos, a Secretaria de 
Segurança vem somando esforços na área 

investigativa, e isso tem enfraquecido o novo 
cangaço”, acrescentou.

QUEDA NO NÚMERO DE ATAQUES A 
BANCOS FOI DESTAQUE NO AGORA RN

especialmente as ações de combate ao novo 
cangaço, foi destaque no jornal e portal Agora 

RN no dia 19 de setembro. Na ocasião, a 
reportagem mostrou que houve uma redução, 
comparando os primeiros oito meses de 2019 
com o mesmo período de 2020, no número de 

ataques a bancos no Rio Grande do Norte.
“Em 2019, foram 22 investidas dos criminosos 
em território potiguar. Este ano, até o momento, 
16. A queda no número de ataques ocorridos 
no Rio Grande do Norte pode ser considerada 

uma vitória da segurança pública contra 
o cangaço”, destacou o delegado Erick 

Gomes. “Nos últimos 4 anos, a Secretaria de 
Segurança vem somando esforços na área 

investigativa, e isso tem enfraquecido o novo 

Em 2020, foram 16 investidas dos criminosos contra carros-fortes, agências, postos e correspondentes bancários no Rio Grande do Norte. Houve uma redução, comparando os primeiros oito meses de 2019, segundo dados da Polícia Civil

Cleidson Cavalcanti de Lima  Adonilson Ionaci de Medeiros Micheline Mendes de Medeiros

Patrícia Silva dos Santos 
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AGÊNCIA BRASIL

Extrema pobreza: 9,2% da população do mundo

Banco Mundial: pandemia pode 
levar 150 milhões à extrema pobreza
O Banco Mundial estima que a 

extrema pobreza pelo mundo 
crescerá em 2020 pela primeira 

vez em mais de 20 anos, diante dos 
problemas causados pela pandemia 
da covid-19. 

Em relatório publicado nesta 
quarta-feira 7, a instituição destaca 
que conflitos e a mudança climática 
já provocavam uma desaceleração 
nos avanços para reduzir a pobreza no 
mundo.

O novo coronavírus deve levar 
mais 88 milhões a 115 milhões de 
pessoas à extrema pobreza no mundo 
neste ano, com o total de prejudicados 
pelo problema batendo em até 150 
milhões até 2021, a depender da seve-
ridade da contração econômica, diz o 
Banco Mundial. 

A instituição define a extrema po-
breza como viver com menos de US$ 
1,90 por dia e diz que as pessoas nesse 
grupo representarão entre 9,1% e 9,4% 
da população global em 2020, segundo 
o relatório Pobreza e Prosperidade 

Compartilhada, publicado a cada dois 
anos. 

“Isso deve representar uma re-
gressão ante a taxa de 9,2% em 2017”, 
compara. Caso não tivesse havido a 
pandemia, a expectativa era de recuo 
na extrema pobreza para 7,9% da po-
pulação do mundo em 2020.

Presidente do Banco Mundial, 
David Malpass afirma no relatório da 
entidade que, para reverter esse “sério 
revés” à redução da pobreza, os países 
precisam se preparar para uma econo-
mia distinta após a covid-19, ao permi-
tir que capital, trabalho, habilidades 
e inovações se desloquem para novos 
negócios e setores.  O Banco Mundial 
diz que pretende, ao lado de outras 
entidades, ajudar nesse processo pela 
retomada do crescimento “sustentável 
e inclusivo”.

Na América Latina e no Caribe, a 
expectativa do Banco Mundial é que 
ao fim de 2020 a taxa de pobreza ex-
trema esteja em 4,2% da população, ou 
27,5 milhões de pessoas.

LEVANTAMENTO

AUXÍLIO |  Prefeitura de Natal vai remanejar recursos para desenvolver ações voltadas para o fortalecimento 
da cultura. Será utilizado 10% do orçamento previsto para as despeas com festas para o exercício de 2021  

A  produção cultural é um dos 
setores mais impactados pela 
pandemia da Covid-19 e deve 

seguir acumulando prejuízos econô-
micos por um bom tempo. Diante da 
situação calamitosa, o poder público 
reuniu esforços com o objetivo de 
auxiliar a sobrevivência da atividade 
e dos trabalhadores do segmento. No 
âmbito municipal, os artistas rece-
berão apoio extra durante o período 
de crise. Isso porque foi sancionada 
uma lei que autoriza a Prefeitura de 
Natal a remanejar recursos para de-
senvolver ações voltadas para o for-
talecimento da cultura. Para tanto, 
foi permitido o remanejamento de 
até 10% do orçamento previsto para 
festas populares.  

 O secretário de Cultura da ci-
dade, Dácio Galvão, adiantou ao 
Agora RN que o valor é estimado 
em R$ 1,2 milhão. “O valor será re-
tirado do orçamento de 2021, que 
está atualmente previsto em cerca 
de R$ 12 milhões. Ficamos contentes 
com a aprovação da lei pois, mesmo 
que a disseminação do coronavírus 
seja controlada agora, os efeitos e 
impactos dos últimos meses ainda 
serão sentidos pelos artistas locais”, 
afirmou. Segundo ele, a pasta discu-
tirá a formulação de um edital entre 
novembro e dezembro. 

 De acordo com o secretário, o 
objetivo é atingir os artistas inde-
pendentes que mais foram afetados 

pelo isolamento. “Os cantores que se 
apresentavam em bares e restauran-
tes, por exemplo, perderam fontes 
de renda e estão em situação de vul-
nerabilidade, necessitando de apoio 
extra, para além da lei Aldir Blanc”. 
A lei municipal indica que os artistas 

farão shows, de forma remota, por 
meio de plataformas online no for-
mato de live ou de canais de televisão 
e rádio.

Incluem-se no rol de beneficia-
dos os seguintes profissionais: músi-
cos, roadies, cenotécnicos, técnicos 
de palco, técnicos de circo, técnicos 
de iluminação, técnicos de áudio, 
técnicos de vídeo, construtores de 
cenografia, seguranças, programa-
dores de mesa, operadores de áudio, 
luz e imagem, geradores, diretores 
de palco, especialista em trabalho, 
carregadores, artistas circenses e da 
cultura popular. O Poder Executivo 
Municipal deverá garantir uma parti-
cipação democrática.

Secretaria de Cultura discutirá a formulação de um edital entre novembro e dezembro

Prefeitura vai remanejar recursos de 
festas para ajudar artistas de Natal

R$ 1,2 mi
é o valor previsto para ser 
distribuído entre os artistas

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A 
CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR, 
VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU 
DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO DE ULISSES RIBEIRO 010.913.364-15 MUTUARIO 

PRINCIPAL 231.800.163

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

PHOENIX ÓLEO & GÁS LTDA, inscrita no CNPJ de n0 32.528.443/0001-46, torna público que 
está requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, as seguintes licenças:

• Licença prévia para perfuração - (LPper) referente ao poço de petróleo (1-PHO-1-RN), loca-
lizado na Zona rural do Município de Mossoró/RN; 

•	 Licença	simplificada	(LS)	referente	ao	acesso	para	o	poço	de	petróleo	(1-PHO-1-RN),	loca-
lizado na Zona rural do Município de Mossoró/RN;

Gustavo Henrique de Araújo Chacina Bezerra
Representante Legal 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EOLICA CARNAUBA SPE S/A., CNPJ 14.535.588/0001-92, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Renovação da Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 5 de outubro de 2026 
em favor do empreendimento USINA EÓLICA CARAÚBAS, localizado na Zona Rural no município de 
São Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EOLICA SANTO CRISTO SPE S.A., CNPJ 14.535.540/0001-84, torna públi-
co que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Renovação da Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 5 de outubro de 2026 
em favor do empreendimento USINA EÓLICO ELÉTRICA SANTO CRISTO, localizado na Zona Rural no 
município de São Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 

está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Lici-
tatório Nº. 058/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES - UPA, COM REGISTRO DE PREÇOS. A 
sessão pública dar-se-á no dia 22/10/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/
licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 07/10/2020. 

Ilana Chiarelli de A. Albuquerque. Pregoeira
PMM

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN
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Secretário Ludenílson Lopes

Prefeitura vai reajustar em 2,65%
valor de tributos e multas em Natal
A  prefeitura do Natal anunciou 

nesta quarta-feira 7 o reajuste 
de 2,65% no valor dos tributos, 

multas e preços públicos. O aumento 
começará a vigorar a partir de 1º de 
janeiro de 2021.

Segundo o secretário municipal 
de Tributação, Ludeníslson Lopes, o 
reajuste não vai afetar no cálculo do 
Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU) para o 
exercício  de 2021. “Não terá impacto, 
pois modificamos a forma de cálculo”, 
disse.

A mudança no cálculo do IPTU, 
iniciada em 2019, substituiu o cálculo 
que era feito em cima de uma planta 
genérica pelo valor de mercado do 
imóvel. “Com isso, o reajuste dos im-
postos não vai incidir no imposto do 
próximo ano”, explicou.

Ainda segundo ele, o aumento tri-
butário vai afetar o valor das multas e 
dívidas que forem deixadas para 2021. 
“O índice vai ser aplicado no cálculo 
das dívidas passadas de um ano para 

o outro”, reforçou.
Ele detalhou, ainda, que a publi-

cação do reajuste ainda em outubro 
serve de alerta para os devedores do 
município. Atualmente, segundo da-
dos da Secretaria Municipal de Tribu-
tação, a dívida ativa do município gira 
em torno de R $1,3 bilhão. “A divulga-
ção do reajuste foi feita agora para que 
os devedores possam se precaver dos 
aumentos para o próximo ano”, resu-
miu Ludenílson Lopes.  O aumento 
do valor de impostos foi publicado 
no Diário Oficial do Município desta 
quarta-feira 7. 

TRIBUTAÇÃO

CRIME |  Depois do pagamento adiantado para arremates em pregões virtuais para a compra de veículos, 
que são anunciados com valores abaixo do mercado, os golpistas somem com o dinheiro das vítimas

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte alerta a população 
potiguar sobre golpe do leilão 

virtual aplicado por meio da internet. 
Oendereço eletrônco “Leilão Oficial 
Rio Grande do Norte”, de domínio 
estrangeiro, atrai consumidores com 
anúncios de automóveis a preços 
abaixo do mercado e os convencem a 
fazer o depósito de um lance, mas o 
carro nunca é entregue. O golpe já foi 
aplicado em 10 pessoas no Rio Gran-
de do Norte

Em um dos casos que chegou ao 
conhecimento da Polícia Civil do RN, 
um advogado de 38 anos, residente 
em Natal, teria arrematado um veí-
culo, em um falso leilão, e transferi-
do o valor para uma conta corrente 
relacionada a uma agência bancária 
no Estado de São Paulo. O golpe foi 
praticado no dia 8 de setembro des-
te ano. Logo após o crime, o homem 
procurou a Polícia Civil, que verificou 
se tratar de um site falso. 

De acordo com as investigações, 
durante o leilão, a vítima garantiu o 
termo de arrematação de um veículo 
modelo Hilux SW4 2019, pagando o 
valor de R$ 112 mil, inclusive, com 
valor abaixo de mercado. Como a 
conta utilizada no golpe não foi aber-
ta no Rio Grande do Norte, a atribui-
ção do caso foi transferida para São 
Paulo. A Polícia Civil potiguar será 
responsável somente pelo Boletim de 
Ocorrência (BO) e pelas oitivas, após, 

os dados serão encaminhados. 
Nesta quarta-feira 7, o site “Leilão 

Oficial Rio Grande do Norte” seguia 
aberto e funcional. No entanto, não 
havia novos produtos para arremate 
até o presente momento.

Segundo o delegado Marcuse 

Cabral, titular da Delegacia Especia-
lizada em Falsificações e Defrauda-
ções (DEFD), é importante alertar a 
população sobre a prática do golpe 
porque, mesmo com a identificação 
dos autores, existe uma dificuldade 
em reaver o dinheiro transferido, que 
geralmente consiste em quantias de 
elevado valor, gerando considerável 
prejuízo às vítimas. 

Ainda de acordo com o delegado, 
em caso de a pessoa ser vítima do 
golpe ou identificar que se trata de 
um site fraudulento, deverá denun-
ciar nos mecanismos de busca e é re-
comendável que se faça um boletim 
de ocorrência para conhecimento da 
Polícia Civil.

Endereço eletrônico do leilão falso no RN: página eletrônica segue ativa na internet

Polícia Civil faz alerta sobre golpe do 
leilão virtual no Rio Grande do Norte

10
é o número de casos registrados 

do golpe do leilã no RN

R$ 1,3 bi
é o valor da atual dívida ativa em 

Natal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 22 de outubro de 
2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico visando o 
Registro de Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no 
fornecimento de material de construção visando a manutenção dos prédios públicos 
municipais, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do 
processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-
mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

 Cerro Corá/RN, 07 de outubro de 2020.
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
Processo: 0824724-11.2018.8.20.5001 
SUSCITANTE: CONDOMINIO FECHADO TERRAZZO POTENGI     SUSCITADO: SIBAUMA AGROPECUARIA LTDA, 
MILSON DOS ANJOS DA SILVA, RITA ALEXANDRE DE PONTES SILVA, FLÁVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA 

 
EDITAL DE CITAÇÃO ( DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA) 

Prazo: 20(vinte) dias 
   O (A) Dr(a). ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juiz(a) de Direito em substituição legal da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc.   
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119), processo nº 0824724-11.2018.8.20.5001, proposta por 
CONDOMINIO FECHADO TERRAZZO POTENGI contra SIBAUMA AGROPECUARIA LTDA, MILSON DOS ANJOS DA 
SILVA, RITA ALEXANDRE DE PONTES SILVA e FLÁVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA, sendo determinada a 
CITAÇÃO de SIBAUMA AGROPECUARIA LTDA, CNPJ: 08.283.756/0001-05, MILSON DOS ANJOS DA SILVA, CPF: 
004.061.044-68, RITA ALEXANDRE DE PONTES SILVA, CPF: 200.502.754-53 e FLÁVIO ALEXANDRE DE PONTES E 
SILVA, CPF: 721.117.714-49, para se manifestarem sobre o pedido de desconsideração de personalidade jurÍdica formulado 
e requerer(em) provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme petição inicial nos termos do art. 135 do CPC. Eu, 
SILVANA CLÁUDIA GADELHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi.  

Natal, 23 de setembro de 2020. 
Elane Palmeira de Souza Juíza de Direito, em substituição legal 
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REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado com 
recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº OPERAÇÃO
ESPOLIO CICERO ALVES DE 

OLIVEIRA 29475198415 MUTUARIO 
PRINCIPAL 4000266

ESPOLIO MANOEL 
MANICOBA DA SILVA 4138864415 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4000251

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

ERRATA: EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

RETIFICAMOS a publicação de 06/10/2020 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Onde se lê: Assembleia Geral Ordinária , Leia-se: Assembleia Geral Extraordinária 

Passando o texto a ficar da seguinte forma: 
 

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do RN – Sindipostos/RN, convoca e faz saber que 
no dia 15 de outubro de 2020, no endereço situado na Avenida Prudente de Morais, 5121, Arena das Dunas – Office M15 - 
Lagoa Nova – Natal/RN, será realizada Assembleia Geral Extraordinária, tendo como pauta: 1. Alteração do endereço da 
sede social. A primeira chamada será às 16h e segunda chamada às 16h30, conforme dispõe o Estatuto.  

 
Natal, 06 de outubro de 2020. 

Antonio Cardoso Sales –    Presidente Sindipostos/RN 
  

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA

F LEAL MEIRELES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o N.° 40.785.651/0001-59, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a seguinte licença: Licença Simplificada - LS para Transporte de Resíduos Não Perigosos no 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Fabio Leal Meireles
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EOLICA SAO JOAO SPE S/A, CNPJ 14.535.646/0001-88, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 5 de outubro de 2026 em favor 
do empreendimento USINA EOLICA ELÉTRICA SÃO JOÃO, localizada na Zona Rural no município de 
São Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral
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TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO

Outros materiais  sob consulta.
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BOTTONS • FOLDERS
ADESIVOS• BANNERS
LEQUES • CARTAZES 

*

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

Eleições 2020 * Oferta válida mediante 
apresentação do 

orçamento da 
concorrência

 para materiais 
idênticos.

igrafica.com.br

Anitta não se cansa de sensualizar mostrar o corpo. Dessa vez, ela postou uma foto com uma 
blusa verde transparente e deixou os mamilos  à mostra. O post no Instagram fez a alegria de 
muitos dos admiradores da cantora.De Los Angeles, na 

Califórnia, onde está 
passando a quarentena 
com a namorada Bianca 
Comparato, Alice Braga deu 
entrevista para o programa 
“Conversa com Bial”, da 
Rede Globo. A atriz falou 
sobre representatividade 
na indústria do cinema. 
“Quando me perguntam 
se eu não acho ruim ser 
taxada como latina, eu falo 
‘o oposto’. Eu tenho muito 
orgulho. Eu como brasileira, 
quero ser reconhecida como 
latina, porque somos latinos.”

O digital in� uencer 
e empresário Felipe 
Neto voltou a criticar o 
governo de Jair Bolsonaro 
e pediu posicionamento de 
comunicadores para alertar 
e discutir sobre a situação no 
país. Em entrevista ao jornal 
El País, o youtuber a� rmou a 
gestão federal desacertou a 
ponto que não se pode mais 
“� car calado”.

ANITTA POSTA FOTO 
COM BLUSA TRANSPARENTE

ZAPPING
“QUERO SER 
RECONHECIDA COMO 
LATINA”, DIZ ALICE 
BRAGA

FELIPE NETO PEDE 
OPOSIÇÃO DE 
INFLUENCERS A 
BOLSONARO

MARÍLIA MENDONÇA 
SOFRE TENTATIVA DE 
ROUBO: “DOZE MIL 
EM PASSAGENS”
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Anitta não se cansa de sensualizar mostrar o corpo. Dessa vez, ela postou uma foto com uma 
blusa verde transparente e deixou os mamilos  à mostra. O post no Instagram fez a alegria de 

COM BLUSA TRANSPARENTE

país. Em entrevista ao jornal 
El País, o youtuber a� rmou a 
gestão federal desacertou a 
ponto que não se pode mais 
“� car calado”.

MARÍLIA MENDONÇA 
SOFRE TENTATIVA DE 
ROUBO: “DOZE MIL 
EM PASSAGENS”

A cantora Marília 
Mendonça divulgou nas 
redes sociais que quase 
foi vítima de um golpe. A 
artista contou que tentaram 
comprar com seu cartão 
uma viagem para Cancún, no 
México. Com bom humor, a 
sertaneja disse que o ladrão 
não era “humilde” e divertiu 
seguidores.“E o ladrão que 
tentou passar meu cartão 
em passagens para Cancún? 
Doze mil em passagens! Já foi 
mais humilde, cara”, escreveu 
Marília Mendonça no Twitter.

MARÍLIA MENDONÇA 
SOFRE TENTATIVA DE 

artista contou que tentaram 

uma viagem para Cancún, no 
México. Com bom humor, a 
sertaneja disse que o ladrão 
não era “humilde” e divertiu 

em passagens para Cancún? 
Doze mil em passagens! Já foi 
mais humilde, cara”, escreveu 
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QRCODE

Acesse e assista ao lançamento 
do clipe no YouTube

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

“RENDEIRAS DA VILA” 
POR CARLOS ZENS

AUDIOVISUAL 
Clipe teve filmagens realizadas na 
Igreja da Vila e na Tapiocaria da Vó/
Associação Rendeiras da Vila de PN

MÚSICA

A artista natalense Luiza Fonse-
ca, 24, venceu um concurso de 
uma famosa galeria de artes de 

Londres, no Reino Unido, que dá opor-
tunidade a artistas do mundo inteiro 
para exibirem obras no local.

O instagram oficial da “The Brick 
Gallery London” divulgou nesta quar-
ta-feira 7 que a obra de Luiza – de-
nominada “autorretrato” – venceu o 
concurso que garante um espaço para 
exibir suas obras no salão.

Assim que soube da vitória, a ar-
tista foi às redes sociais agradecer pelo 
apoio durante toda a votação. Ela não 
esperava ter tanta repercussão e apoio 
nas redes.

“Eu fiquei incrédula. Era muita 
gente me apoiando, até pessoas que 
eu não conhecia divulgando o meu 
trabalho e conhecendo meu trabalho 
por causa dessa votação também”, diz 
emocionada.

Ela soube do concurso através de 
uma amiga que participou do concur-
so e, logo, foi incentivada a participar 
também.  “Eu marquei algumas obras 
minhas, mas não estava esperando 
muito. Na semana passada, eles en-
traram em contato comigo e eu fiquei 
muito feliz pela seleção”, conta.

Luiza afirma que ainda não sabe 
como vai viajar até a mais importante 
cidade do Reino Unido. “No momento 

eu estou curtindo a sensação pelo fato 
de que vou ter minhas obras expostas 
em Londres. Em breve, eu vou pensar 
como vou fazer com que essas obras 
cheguem até lá. Mas pretendo ir em 
busca de financiamento coletivo e do 
apoio da Secretaria de Cultura, além de 
realizar rifas para arrecadar dinheiro”, 
relata.   A obra campeã se trata de um 
autorretrato de Luiza, em que ela usa 
uma máscara de tecido. 

“Agora, eu sou a modelo mais 
acessível que tenho. Então, tentei fazer 
uma referência no tempo deste recorte 
histórico que certamente também vai 
ficar marcado na minha trajetória pes-
soal”, diz.

Ao longo de 34 anos de carreira, 
o artista potiguar Carlos Zens 
reflete cenários típicos e forta-

lece a identidade cultural da terra.
Nesta quarta-feira 7, ele lançou um 

clipe intitulado “Rendeiras da Vila”, 
homenageando as rendeiras de Bilros 
de Ponta Negra, além de enaltecer a 
ancestralidade europeia e africana. As 
filmagens foram feitas na Igreja da Vila 
paróquia de São João Batista e na Ta-
piocaria da Vó/Associação Rendeiras 
da Vila de Ponta Negra.

O projeto do videoclipe foi con-
templado recentemente por um edital 

de fomento à cultura lançado pela 
Fundação José Augusto, mas a música 
foi composta há cerca de 5 anos.

“O amigo Geraldo Maia me 
incentivou a inscrever o projeto 
no edital e produzimos juntos o 
videoclipe. Com a aprovação em 
fevereiro, Geraldo me ligou e disse 
que o cinegrafista Giovane Rocha 
estava em Natal, com um equi-
pamento de imagens de cinema. 
Infelizmente a produção foi adiada 
por causa da pandemia, mas agora 
o nosso projeto está prontinho”, 
contou Carlos Zens. 

Artista potiguar é selecionada 
para expor trabalhos em Londres

MÚSICA



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

SEM SALÁRIO 
Seguindo a linha já adotada 

no Legislativo municipal pela 
vereadora Eleika Bezerra (PSL), 
o candidato a prefeito de Natal 
Coronel Hélio (PRTB) prometeu a 
doação do seu salário como chefe 
do Executivo, caso seja eleito. 

PALAVRA DADA 
A garantia foi dada pelo 

candidato ao responder uma 
publicação no Instagram 
da jornalista Lídia Pace, 
apresentadora do RNTV 2ª 
edição, da a� liada Globo, sobre 
as Eleições 2020, na qual ela pede 
propostas sérias aos que pleiteiam 
os cargos de prefeito e vereador.  

PRIORIDADES 
Na postagem, a jornalista diz: 

“Atenção! Precisamos de prefeitos 
e vereadores para trabalharem 
nas áreas de saúde, educação, 
segurança, mobilidade, turismo, 
cultura, entre outros... O povo 
paga bem!!!”.  

PROPOSTAS 
Em resposta ao post da 

jornalista, além de a� rmar que 
irá doar todo o salário para 
instituições de caridade, Coronel 
Hélio se mostrou disponível para 
apresentar o seu plano de governo 
e as propostas para cada uma das 
áreas citadas.  

PREJUDICADO 
Segundo lugar nas pesquisas 

sobre a disputa pela Prefeitura do 
Natal, Kelps Lima (Solidariedade) 
está inconformado com a falta 
de entrevistas e debates nas 
emissoras de televisão e se sente 
prejudicado. “Só um candidato 
ganha com isso, Álvaro Dias”, 
disse ele nas suas redes sociais. 

EM BUSCA DE ESPAÇO 
Kelps, que contabiliza apenas 

20 segundos de propaganda 
na TV e dispensou verba do 
fundo eleitoral, considera que 
falta “espaço democrático” na 
campanha em Natal. “11º dia de 
campanha eleitoral. Nenhum 
candidato a prefeito de Natal 
entrevistado nas rádios da cidade 
até agora. Estou errado em cobrar 
que uma concessão pública 
entreviste todos os candidatos?”, 
questionou ele no Twitter. 

A FAVOR 
Já chegaram às discussões 

na Assembleia Legislativa 
os decretos de campanha da 
Prefeitura proibindo e do Governo 
autorizando as passeatas, 
carreatas e atos com mais de 
cem pessoas. O deputado Vivaldo 
Costa (PSD) disse ser favorável à 
iniciativa do prefeito Álvaro Dias 
e defendeu, nesta quarta, que a 
prática seja adotada também por 
Fátima Bezerra. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Levantando a moral: 

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quarta-feira 7 que 
a “palavra final” das decisões 
econômicas é de duas pessoas: 
dele próprio e do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Bolsonaro também disse que 
não toma nenhuma decisão 
sem conversar com o ministro 

de uma segunda onda forte da 
covid-19 no Brasil”. 

>>Na imprensa nacional, 
a notícia é de que o governo 
Bolsonaro indicará Carlos da Costa 
para presidência do BID Invest. “Os 
procedimentos burocráticos ainda 
estão sendo realizados, mas já há 
uma costura política avançada”, 
afirmaram ontem os jornais.

da área. 
>>Deu no Valor Econômico: 

“Governo negocia mecanismo 
para acionar Orçamento de 
Guerra em 2021. A ideia não é um 
subterfúgio para se deixar o teto 
de gastos no próximo ano, embora 
o uso possa estar no radar, no caso 
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COERENTE 
Vivaldo, que é médico, sempre se 

posicionou contra a � exibilização de 
comércio e serviços, contra a volta 
das aulas presenciais e contra o uso 
da ivermectina. Ou seja, mantém a 
coerência do discurso ao elogiar a 
medida do Executivo da capital. 

POSIÇÃO 
“O Tribunal Regional Eleitoral 

paraibano baixou decreto proibindo 
aglomerações políticas em todo 
o estado. Aqui no Rio Grande do 
Norte, os prefeitos de Florânia, 
Caicó e Natal � zeram o mesmo, e 
essa medida deve ser enaltecida. 
Sou adversário político tanto do 
prefeito de Caicó quanto de Álvaro 
Dias, prefeito de Natal, mas não 
posso deixar de elogiar a coragem 
pela iniciativa que proíbe as 
carreatas, passeatas e comícios”, 
disse Vivaldo. 

É PRECISO CAUTELA 
Na oportunidade, o deputado 

fez um apelo ao Governo do 
Estado e ao Tribunal Regional 
Eleitoral do RN (TRE/RN), 
sugerindo que o exemplo seja 
seguido e aplicado em todo o Rio 
Grande do Norte. “A pandemia não 
acabou. Se engana quem pensa 
assim”, ressaltou o parlamentar.  

IMPORTANTE...  
Também na Assembleia 

Legislativa, o assunto “turismo” 
dominou a pauta nesta quarta. O 
deputado e candidato a prefeito 
de Natal Coronel Azevedo (PSC) 
destacou a necessidade de mais 
investimentos no turismo do RN.  

...DISCUSSÃO 
O parlamentar destacou a 

realização de uma audiência 
pública para tratar da retomada do 
turismo no Rio Grande do Norte e 
a� rmou que é preciso que o tema 
seja discutido com mais ênfase na 
Casa. “Não é de hoje que o turismo 
é apontado como um dos principais 
motores da economia do nosso 
Estado”, a� rmou.  

PÉSSIMO PARA MUITOS... 
Um levantamento publicado 

nesta quarta-feira pelo banco suíço 
UBS constata que a pandemia 
colocou à mesa de forma explícita 
o quão desigual é a sociedade 
humana. Se por um lado a pandemia 
“jogou milhões de pessoas para a 
pobreza”, para os bilionários do 
mundo e do Brasil ela foi sinônimo 
de aumento de suas fortunas.  

...EXCELENTE PARA POUCOS 
A informação foi publicada 

pelo jornalista Jamil Chade no 
UOL: A fortuna na mão dos ‘ultra-
ricos’ atingiu um novo pico de US$ 
10,2 trilhões em julho, contra US$ 
8,9 trilhões no � nal de 2017. Os 
setores de tecnologia e saúde são 
os grandes responsáveis pelo salto. 

De volta à agenda presencial 
mais intensa, após período de 
isolamento quase totalmente 
restrito, a governadora Fátima 
Bezerra participa das ações da 
gestão sem abrir mão da principal 
proteção contra a Covid: o uso da 
máscara. De preferência a que tem 
a logomarca do Governo do RN

O aniversariante festejado de hoje 
é o querido jornalista, radialista, 
publicitário e libriano Ciro Pedroza, 
apresentador do “Na Hora do Café”, 
na 95FM. Viva!



Silvio Santos ameaça voltar a gravar, mas desiste na última hora
Não foi a primeira vez nesses últimos tempos, mas 

no começo desta semana, direto de casa, Silvio Santos 
mandou o aviso que voltaria a gravar no dia de hoje, 
quinta-feira.

Pediu que todas as providências fossem tomadas. 
Que chamassem a sua produção de volta, reservassem 
o estúdio e deixassem tudo pronto.

Mesmo com a descon� ança de sempre, ordens 
dadas, ordens cumpridas, e tudo começou a ser 
preparado..., até que veio o “próximo” telefonema.

E foi tudo cancelado de novo. Não haverá gravação 
e também não existe, por enquanto, nenhuma previsão 
de... um novo aviso.

Aliás, voltar com as gravações da “Praça”, usando os 
jardins do SBT, foi outra possibilidade levantada nesses 
últimos dias.

Só que não. Por enquanto, o programa vai 
continuar com “cabeças" gravadas pelo Carlos Alberto 
de Nóbrega, direto da casa dele, e só com “melhores 
momentos”.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 Com exibição iniciada em agosto, 
a Globo encerra a reexibição de “Tapas 

& Beijos”, na próxima terça-feira. 
  Titi Muller estreia nova temporada 
do “Anota Aí”, nesta sexta, às 18h, no 

Multishow...  ... Desta vez com 
lugares e pontos turísticos da África do 
Sul. Serão 8 programas.  Luciano 
Camargo, irmão do Zezé, será um dos 
convidados do Júri Artístico da “Dança 
dos Famosos”, domingo que vem.  
Já Carlinhos Maia estará domingo no 
“Eliana”, um especial para o “Dia das 

Crianças”.  Marilú Bueno, 80 anos, 
voltou a gravar “Salve-se Quem Puder”, 

novela das 19h da Globo...
 ... Mas poucas cenas apenas e 

muitos cuidados. Cristina Pereira, 70, 
também, na mesma novela.  Elenco 
de “Gênesis”, da Record, começa a ser 
preparado para a volta das gravações...
 ... Um retorno que, além das práticas 

usuais de todo início ou reinício de 
trabalhos, agora também inclui rigorosos 
testes de saúde...  .. E a implantação 

de algumas medidas – isolamento, 
distanciamento, camarins separados etc, 
para a segurança e bem-estar de todos.

REPRODUÇÃO

A DEFINIR
A primeira temporada do 
“Simples Assim”, comandado 
por Angélica, vai de 10 de 
outubro a 26 de dezembro. 
Sobre a presença do programa 
em 2021, como sempre, convém 
aguardar os primeiros resultados 
de audiência.

PEDRA DE TROPEÇO
Até havia vontade do Carlos 

Alberto de Nóbrega em voltar a gravar, 
porém o momento ainda não é o mais 
adequado. Existe o risco. Não tem 
como fugir disso. E também existe 
um outro complicador chamado 
“Fazenda”, que tem eliminação nas 
noites de quinta-feira. Meio inglório. 

E OUTRA
Do jeito que está, com os riscos 

que ainda existem, não dá para forçar a 
natureza. Silvio Santos, Carlos Alberto 
e Raul Gil só devem voltar a gravar de 
forma segura. E isso só será possível 
depois da vacina. Tem que esperar.

TUDO CERTO
Paolla Oliveira vai estrear um 

formato de temporada no GNT. Ideia 
já aprovada. É um programa sobre 
moda e costumes. Existe a chance de 
começar a gravar ainda este ano. 

NÚMERO REDONDO
A Globo tem estabelecido que o 

próximo “Big Brother Brasil” terá 100 
programas, com exibições diárias. 
Pouco mais de três meses no ar. 
Vai estrear em janeiro, na segunda 
quinzena. Falta de� nir a data.

MUDOU
Ontem, SBT e AACD soltaram 

nota, informando que o Teleton será 
realizado apenas no sábado, 7 de 
novembro, das 10h30 às 20h30.

Sem mais detalhes.

CONFIRMADO
A partir do próximo dia 28, a 

Record começa a exibir os capítulos 
inéditos de “Amor Sem Igual”, novela 
de Cristianne Fridman.No ar, ainda  
com reapresentação, foi a primeira a 
voltar em plena pandemia.

PROPAGANDA ELEITORAL
Começa amanhã, sexta, a 

propaganda eleitoral nas emissoras 
de rádio e televisão. As eleições, 
vale destacar, como sempre em dois 
turnos, serão realizadas nos dias 15 e 
29 de novembro.

TELEVISÃO
Na TV, os programas dos partidos 

serão apresentados em dois horários, 
das 13h às 13h10 e 20h30 às 20h40.

Além disso, as emissoras ainda 
estarão obrigadas a distribuir em 
seus intervalos 70 minutos diários de 
propaganda política entre 5h e 24h, 
cinco da manhã e meia-noite.

HORÓSCOPO

Se depender do estímulo dos astros, você vai começar a 
semana focada na carreira e nas fi nanças. Plutão volta ao 
movimento normal depois de anos retrógrado e você vai 
sentir que, aos poucos, planos que estavam emperrados 
vão começar a deslanchar.

Mudanças importantes devem agitar o seu início de 
semana. A Lua em trígono com Júpiter, Saturno e Plutão 
na Casa 4 indica um ótimo dia para quem planeja mudar 
de casa ou iniciar obras e reformas no lar. E nem precisa 
ser algo grandioso: só de mudar um pouco a decoração.

A Lua em Touro turbina a sua determinação e você 
vai encarar a segundona com muita disposição. Tá de 
parabéns, viu, Touro! Júpiter, Plutão e Saturno na sua 
Casa 9 aumentam o seu desejo de estudar, aprender e 
crescer na vida. 

Procure se unir aos colegas no trabalho. Se agirem juntos 
e dividirem as tarefas, vocês vão cumprir as metas mais 
rápido e podem ter ótimos resultados. A Lua na Casa 7 
formará trígono com vários planetas na sua Casa 3, o que 
também estimulará a troca de ideias. 

Procure confi ar mais nos seus instintos, pois vários 
astros vão reforçar a sua intuição hoje.A Lua na Casa 
12 aconselha você a agir com muita cautela e discrição 
no trabalho. Você terá mais vantagens se “comer pelas 
beiradas”, em vez de partir para o ataque!

Você vai encarar a segundona com muita disposição 
para o trabalho. O desejo de ganhar dinheiro, melhorar 
de vida e conquistar mais segurança para o seu futuro 
será um incentivo a mais para você se dedicar à carreira.
Pode até fazer algumas horas extras.

Câncer, meu cristalzinho, a Lua na Casa das Associações 
e vários astros na Casa da Parceria indicam que trabalhar 
em equipe será uma boa opção para você neste começo 
de semana. Claro que com todos os cuidados de 
distanciamento e higiene.

Caprica, você vai iniciar a semana com a Lua no seu paraíso 
astral e em trígono com vários planetas no seu signo. Isso 
indica que estará ainda mais confi ante e determinadx para 
conquistar os seus ideais, e que vai contar com a sorte em 
tudo que fi zer.

A Lua na Casa 10 deixa você cheix de ambição e energia 
para realizar seus planos e desejos. E o astro formará 
trígono com Júpiter, Plutão e Saturno na sua Casa do 
Trabalho, sinal de uma fase extremamente benéfi ca e 
positiva para a sua carreira.

Assuntos de casa e família devem ocupar boa parte da 
sua atenção nesta segunda, mas os astros estão em 
harmonia, sinal de que vai resolver qualquer situação 
sem grandes difi culdades. A Lua na Casa 4 anuncia um 
dia muito produtivo para quem trabalha em casa.

A Lua está de rolê por sua Casa do Conhecimento e você 
terá muita facilidade para aprender coisas novas e se 
aperfeiçoar no que faz. Também vai sentir uma vontade 
enorme de progredir e melhorar de vida, então, una o útil 
ao agradável: faça cursos online, leia, acompanhe lives.

A Lua na Casa 3 vai deixar você mais extrovertidx e 
comunicativx. Você vai se sentir mais à vontade e mais 
confi ante para expor as suas ideias e opiniões. Isso será 
ótimo no trabalho, ainda mais para quem lida com 
comércio ou divulgação de produtos. 

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

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

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

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

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

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

O técnico da Seleção Bra-
sileira Sub-20, André Jardine, 
convocou nesta terça-feira 
6 os 23 jogadores para a dis-
puta de jogos preparatórios 
visando o Sul-Americano 
Conmebol 2021. No grupo 
estão os potiguares Gabriel 
Veron (Palmeiras) e Khellven 
(Athletico).

Os selecionados devem se 
apresentar no dia 21 de ou-
tubro e ficam no local até 31 
de outubro na cidade de Itu, 
interior de São Paulo. Já o pri-
meiro torneio oficial aconte-
ce no início do próximo ano. 
A Conmebol confirmou o Sul-
-Americano da categoria para 
os dias 2 a 27 de fevereiro, na 
Colômbia. A competição é 
qualificatória para a Copa do 
Mundo FIFA Sub-20. 

ELIMINATÓRIAS

Cotado para ser titular na 
estreia da seleção brasileira 
nas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022, no Catar, 
Renan Lodi não escondeu a 
ansiedade. O lateral afirmou 
que, se for escolhido para ini-
ciar a partida contra a Bolívia, 
sexta-feira, às 21h30, na Neo 
Química Arena, a experiência 
será semelhante a de seu pri-
meiro jogo como profissional 
da carreira, pelo Athletico-PR, 
em 2017. “Se eu começar o jo-
go, vai ser o meu primeiro ofi-
cial pela seleção brasileira. Vai 
ser como se fosse o primeiro 
jogo como profissional na vida. 
Tenho que fazer o meu aqui, 
respeitando claro os meus 
companheiros de posição. Vou 
ter as minhas oportunidades e 
procurarei agarrar ao máximo. 
Quem veste essa camisa é por-
que merece”, disse o jogador 
do Atlético de Madrid, em 
entrevista coletiva concedida 
nesta quarta-feira, na Granja 
Comary, em Teresópolis, re-
gião serrana do Rio de Janeiro.

“Estou muito feliz de estar 
nesse ambiente. Agora é me 
preparar. As Eliminatórias têm 
equipes de muita qualidade. 
Vai ser muito marcante e gra-
tificante começar o jogo entre 
os onze. Vai ser marcante para 
o resto da vida”, emendou o 
jovem, de 22 anos, que treinou 
entre os titulares na primeira 
atividade com o todo o grupo.

No ano passado, Renan Lo-
di defendeu o Brasil nos amis-
tosos contra Senegal, Nigéria, 
Argentina e Coreia do Sul. Sua 
primeira convocação aconte-
ceu em setembro de 2019.

RENAN LODI REVELA 
ANSIEDADE POR 
ESTREIA CONTRA A 
BOLÍVIA

SELEÇÃO 
BRASILEIRA SUB-
20 TEM DOIS 
POTIGUARES 

América busca 
por reforços para a 
sequência da Série D 
do Brasileirão 2020

BRASILEIRO | Técnico Paulinho Kobayashi cobra pela contratação de novos atletas para a equipe e o novo 
presidente americano, Ricardo Valério, diz que dois atacantes serão anunciados até a próxima sexta-feira 9; 
alvirrubro enfrenta Globo, atual líder do grupo A3 da Série D, em Ceará-Mirim, no próximo sabado 10 

Após uma semana conturbada, 
que contou com a renúncia do 
presidente Leonardo Bezerra, 

o América segue com o processo de 
reformulação administrativa e de for-
talecimento do elenco. O alvirrubro, 
atualmente em quarto lugar no grupo 
A3 do Brasileiro da Série D, trabalha 
para enfrentar o Globo de Ceará-Mi-
rim, atual líder da chave, no próximo 
sábado 10. Até lá, o técnico Paulinho 
Kobayashi cobra por reforços para o 
meio campo.

Esta semana, o treinador requisi-
tou dois atacantes e um volante. Outra 
posição carente é a lateral esquerda. 
No entanto, a principal preocupação 
do técnico é com o setor de meio cam-
po. Com César Sampaio, Wallace Rato 
e Fabiano entregues ao Departamento 
Médico, o técnico Paulinho Kobayashi 

conta apenas com Felipe Guedes e Ro-
marinho para a posição de volante. 

Segundo o presidente americano 
— que assumiu o cargo na semana 
passada —, já há confirmação de dois 

nomes para o ataque. No entanto, os 
novos contratos serão anunciados 
apenas na sexta-feira 9.  “Não des-
cartamos a vinda de mais um lateral 
esquerdo, desde que venha, de fato, 
somar ao grupo. Assim, mais quatro 
reforços serão incorporados ao nosso 
elenco considerando que o meia Luan-
derson já se encontra treinando com o 
grupo desde a última terça feira 6”, dis-
se o presidente Ricardo Valério.

O diretor de futebol do América, 
Ricardo Bezerra explica que a procu-
ra por reforços envolve a análise da 
condição física dos atletas. “Estamos 
tendo o cuidado de trazer jogadores 
que estejam próximos da forma física 
ideal e que possam ficar disponíveis o 
mais rápido possível, claro que dentro 
das prioridades de posições indicadas 
pelo treinador”, encerrou. 

Mais quatro reforços serão 
incorporados ao nosso 
elenco considerando que 
Luanderson (meia) já se 
encontra treinando”

“
RICARDO VALÉRIO  
PRESIDENTE DO AMÉRICA

ESCASSEZ  Elenco americano conta hoje 
com apenas dois volantes aptos para jogar: 
Felipe Guedes (foto) e Romarinho 

PALMEIRAS

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

Gabriel Veron: destaque no Palmeiras


