
REFORMA. 6 | Assembleia Legislativa do RN promulgou nesta terça-feira 29 as novas regras para
aposentadoria dos servidores estaduais. Quem ganha até R$ 3,5 mil não terá mudança no contracheque

Previdência: 60% dos 
servidores vão escapar 
das novas alíquotas

Presidente sanciona lei e 
aumenta pena para quem 
maltrata animais para até 
cinco anos de reclusão

Ministério Público sugere 
que políticos evitem apertos 
de mão e abraços durante 
campanha eleitoral

América enfrenta Salgueiro 
com a obrigação da vitória; 
técnico Paulinho Kobayashi 
está ameaçado no cargo

LEI SANSÃO. 2 | Antes, o máximo era um 
ano, podendo aumentar em um sexto 
se a agressão resultasse na morte do 
animal. Nova lei endurece a punição

PREOCUPAÇÃO. 7 | Ação foi tomada após 
os flagrantes de desrespeito às regras 
sanitárias e de distanciamento social
em atividades durante o fim de semana

ESPORTE. 16 | Com dois pontos no grupo 
A3, América está hoje em quinto lugar 
na classificação. Alvirrubro também está 
atrás do adversário de hoje
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MILITARES EM 
BUSCA DO VOTO

LEVANTAMENTO. 4 | Levantamento mostra que caiu número de 
agentes de segurança que são candidatos nas eleições de 2020. Há 

quatro anos, o Estado contou com 150 candidatos que eram policiais 
ou militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Para o pleito deste 

ano, são 126 – uma redução de 16%
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ANIMAIS | Proposta sancionada altera a Lei de Crimes Ambientais, de 1998, e cria um item específico
para a proteção de cães e gatos. Pena será de até cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda

Em cerimônia com a presença de 
cachorros no Palácio do Planal-
to, o presidente Jair Bolsonaro 

sancionou nesta terça-feira 29 o pro-
jeto de lei que aumenta as penas para 
maus-tratos contra cães e gatos. O tex-
to, aprovado pelo Congresso em 9 de 
setembro, havia sido contestado por 
Bolsonaro, que chegou a anunciar uma 
enquete nas redes sociais para saber 
se deveria vetar a proposta. No evento, 
porém, o presidente disse que não teve 
dúvidas de que sancionaria a medida.

“Eu nunca tive dúvidas se ia san-
cionar ou não, até porque � quei sa-
bendo da aprovação do projeto via 
primeira-dama (Michelle Bolsonaro). 
Ela me perguntou-me em casa: ‘Já 
sancionou?’; Eu falei: ‘você está dando 
uma de Paulo Guedes que manda eu 
sancionar imediatamente os projetos 
que tem a ver com a economia’. O 
Paulo eu obedeço. Quem dirá você?”, 
a� rmou Bolsonaro.

A proposta sancionada pelo presi-
dente altera a Lei de Crimes Ambien-
tais, de 1998, e cria um item especí� co 
para a proteção de cães e gatos. A pe-
na será de dois a cinco anos de reclu-
são, multa e proibição da guarda. An-
tes, o máximo era um ano, podendo 
aumentar em um sexto se a agressão 

resultasse na morte do animal. Com 
o agravamento da punição, o crime 
deixa de ser considerado de menor 
potencial ofensivo, o que diminui a 
chance de um processo criminal ser 
suspenso.

Cinco cachorros participaram da 
cerimônia e estavam junto ao presi-
dente no momento da assinatura para 
o� cializar a lei. Na hora de assinar a 
lei, Bolsonaro pegou no colo Nestor, 
adotado pela primeira-dama em agos-

to e, sem jeito, tentou colocar a caneta 
em uma das patas do animal. Não deu 
certo. O cãozinho então foi colocado 
sentado no púlpito. � eo, o outro ca-
chorro da primeira-dama, também 
estava junto.

Entre os animais estava Sansão, 
cão que batizou a lei. Ele teve as patas 
traseiras decepadas em Vespasiano 
(MG). O cachorro recebeu até um 
“parabéns” de Bolsonaro. “Au au, pa-
rabéns, Sansão”, disse o presidente.

Cinco cachorros participaram da cerimônia e estavam junto ao presidente no momento da sanção

Bolsonaro sanciona lei que 
aumenta punição a maus-tratos

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), usou o Twitter nesta ter-

ça-feira 29 para fazer uma cobrança ao 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
em relação ao andamento da reforma 
tributária no Congresso.

O governo informou na segunda 28 
que ainda não há consenso sobre a refor-
ma tributária. O líder do governo na Câ-
mara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), 
disse, entretanto, que ainda está nos pla-
nos a aprovação, mas ainda faltam votos.

“Não tem reforma tributária enterra-
da. Nós vamos votar a reforma tributária, 
mas eu preciso de votos. Nós não vamos 
para uma votação onde eu sei que não te-
mos maioria para aprovar. Nós continu-
aremos fazendo alterações no texto que 
nos tragam mais votos e continuaremos 
trabalhando para conquistar apoiamen-
to dos partidos para essa matéria, mas 

não tenho dúvidas que a reforma tributá-
ria será votada”, disse o líder.

No início do mês, Maia disse que o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
“tem proibido a equipe econômica de 

conversar” com ele. Ele reclamou do 
tratamento recebido do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Disse que 
tentar uma reconciliação com o minis-
tro “é perda de tempo”.

Nesta terça, no Twitter, ele escre-
veu?: “Por que Paulo Guedes interditou 
o debate da reforma tributária?”, escre-
veu o deputado.

A informação de que Guedes “proi-
biu a equipe econômica de conversar” 
com Maia foi divulgada pelo próprio 
presidente da Câmara. Um almoço 
com secretários do Ministério da Eco-
nomia foi cancelado por determinação 
do ministro.

À época, o ministro sentia-se inco-
modado com o fato de Maia reunir-se 
constantemente com seus secretários. 
Via nisso uma espécie de foco de dis-
córdia entre a equipe econômica e o 
presidente da Câmara.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Maia cobra Guedes sobre reforma: 
“Por que interditou debate?”

TRIBUTÁRIA

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

CAROLINA ANTUNES / PR Em uma sessão presidida por 
Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ), o Senado aprovou 

nesta terça-feira 29, com o apoio do 
líder do governo no Congresso, Edu-
ardo Gomes (MDB-TO), um projeto 
de lei que permite a clubes de futebol 
suspender o pagamento de dívidas 
com a União, no âmbito do Profut, 
enquanto perdurar a pandemia. Co-
mo o Senado aprovou uma emenda 
de autoria de Gomes, que versa sobre 
o adiamento de jogos por conta de 
surto de Covid-19 em equipes, o tex-
to retornará à Câmara, que já havia 
aprovado o texto original.

No Senado, o projeto recebeu o 
apoio de 72 senadores, dos 73 que 
votaram. A justi� cativa do autor do 
projeto, deputado federal Hélio Leite 
(DEM-PA), é que clubes de futebol 
sofreram com perda de arrecadação 
por conta da pandemia e, por isso, 
precisam de mais tempo para reorga-
nizar as � nanças.

Líder do governo no Congresso, o 
senador Eduardo Gomes foi o relator 
do texto no Senado e conseguiu em-
placar uma emenda que de� niu que 
partidas de futebol podem ser adia-
das se houver surto de Covid-19 entre 
atletas, com “decisão fundamentada 
em critérios técnicos e cientí� cos, 
bem como em recomendações de au-
toridades de saúde”. O trecho ganhou 
destaque após o Flamengo, atual 
campeão brasileiro que passa por um 

surto de Covid-19 em seu elenco, ten-
tar adiar partida contra o Palmeiras, 
chegando a judicializar o caso, sem 
sucesso. O efeito prático, no entanto, 
será quase nulo, já que a decisão � nal 
sobre o adiamento de partidas conti-
nuará cabendo à CBF.

“Na prática, damos um pouco 
mais de força aos clubes que estejam 
passando por surto de Covid-19, por-
que o laudo médico terá que ser leva-
do em consideração, mas a decisão 
de adiar ou não caberá à CBF”, disse 
Gomes.

“Ressalto que a medida apenas 
suspende (o pagamento das dívidas). 
Ela não gera renúncia de receitas. O 
que deixar de ser arrecadado agora 
será arrecadado em um momento 
posterior. O objetivo está em conso-
nância com as medidas já adotadas 
pelo governo federal”, completou.

O Brasil chegou nesta terça-feira 
29, segundo o Ministério da 
Saúde, a 142.921 mortes pro-

vocadas pela Covid-19, doença cau-
sada pelo novo coronavírus. Foram 
863 novas mortes con� rmadas em 
24 horas.

Além disso, chegou a 4.777.522 o nú-
mero de casos confirmados da doença, 
já considerando os 32.058 novos diag-
nósticos de segunda para terça-feira.

Ao menos 4,1 milhões se recu-
peraram da doença até o momento. 
Outras 499 mil pessoas estão em 
acompanhamento.

No Rio Grande do Norte, o nú-
mero de casos con� rmados chegou 
a 69.013. Foram 248 novos diagnós-
ticos em 24 horas. Ainda segundo 
a Secretaria Estadual de Saúde, os 
casos suspeitos somam 35.880 e os 

descartados são 141.365.
Com relação ao número de óbi-

tos, foram con� rmadas nas últimas 
24 horas 7 novas mortes causadas 
pelo novo coronavírus, elevando o 
total de vítimas a 2.384.

Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)

Total de mortes no RN chegou a 2.384

Senado autoriza clubes a 
adiarem dívidas com a União

RN confirma mais 7 mortes 
causadas pelo coronavírus

ESPORTE

PANDEMIA

JEFFERSON RUDY / AGÊNCIA SENADO

NEY DOUGLAS / AGORA RN



Depois da reação negativa à 
proposta apresentada pelo go-
verno para � nanciar o Renda 

Cidadã, o presidente Jair Bolsonaro 
usou as redes sociais nesta terça-feira 
29 para rebater críticas sobre seu inte-
resse na reeleição.

“Minha crescente popularidade 
importuna adversários e grande parte 
da imprensa, que rotulam qualquer 
ação minha como eleitoreira. Se nada 
faço, sou omisso. Se faço, estou pen-
sando em 2022”, disse.

Na segunda-feira 28, o governo 
apresentou proposta para bancar o 
Renda Cidadã, programa que deverá 
substituir o Bolsa Família. O projeto 
prevê, como fonte de � nanciamento, o 
uso de uma parcela do Fundeb ( fundo 
destinado à educação básica) e tam-
bém de precatórios (dinheiro reserva-
do para o pagamento, já determinado 
pela Justiça, de dívidas do governo com 
pessoas físicas e jurídicas).

O uso desses recursos, porém, pro-
vocou uma enxurrada de críticas de 
especialistas, e até mesmo de aliados 
do próprio governo.

Carlos Kawall, diretor da Asa In-
vestiments e ex-secretário do Tesouro 
Nacional, disse que o adiamento do pa-
gamento de precatórios é uma “peda-
lada”, já que apenas empurra a dívida 
mais para a frente.

O economista Alexandre Ma-
noel, ex-secretário de Avaliação, 

Planejamento, Energia e Loteria do 
Ministério da Economia até março 
deste ano, a� rmou que a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal é clara: para 
criar despesa obrigatória de caráter 
continuado, tem de haver aumento 
permanente de receita ou redução 
permanente de despesa. O que não 
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ALAVANCA FEDERAL
A expectativa do Governo do RN 

é que haja colaboração em prol do 
desenvolvimento estadual dos dois 
potiguares que ocupam postos na 
Esplanada dos Ministérios. Para o 
governo Fátima Bezerra, Rogério Ma-
rinho (Desenvolvimento Econômico) e 
Fábio Faria (Comunicações) podem e 
devem contribuir para trazer recursos 
para o Estado.

DESPERDÍCIO
Diferente disso, seria desperdiçar 

enorme oportunidade. “Nunca o RN 
teve dois ministros ao mesmo tempo”, 
a� rma Fernando Mineiro (Gestão 
de Projetos e Metas de Governo e 
Relações Institucionais).

POVO DE OLHO
Para o petista, o Governo do RN 

tem feito a sua parte para viabilizar 
investimentos federais, preparando 
projetos e buscando recursos em Bra-
sília. “Independentemente da política, 
é importante trazer recursos da União 
para tocar obras no Estado. A popula-
ção acompanha e percebe quando as 
parcerias resultam em benefícios”, diz 
o secretário.

REPUBLICANO
Projetos importantes, que podem 

modi� car a infraestrutura do RN, fo-
ram elaborados nas áreas de recursos 
hídricos, transportes, saneamento 
e estradas. Bolsonaro pode e deve 
dar atenção ao RN através dos seus 
ministros potiguares.

ALEXVIANAALEX
RECÉM-CONSONÂNCIA?

“Fátima Bezerra é governadora 
do meu Estado, do Rio Grande do 
Norte,  é do PT, é minha adversária po-
lítica, mas eu não torço contra,  o que 
eu puder fazer para ajudá-la aqui em 
Brasília eu vou fazer…”. As aspas são 
de Fábio Faria, em entrevista ao portal 
UOL. O tom é diametralmente oposto 
ao de poucas semanas atrás, quando 
o ministro atacou o governo estadual 
por, segundo ele, não agir para impedir 
a saída de empresas do RN. 

INGRATIDÃO 
Ao comentar a aprovação da 

Reforma da Previdência de forma 
de� nitiva nesta terça-feira 29, o depu-
tado oposicionista Gustavo Carvalho 
(PSDB) não poupou críticas ao gover-
no Fátima Bezerra. Segundo ele, “não 
houve uma palavra de gratidão e de 
agradecimento por parte do Executivo 
à Assembleia Legislativa”. 

MAIS QUEIXAS 
“Nós � zemos a nossa parte por 

responsabilidade com o Rio Grande 
do Norte.  Por entendermos que o 
Estado realmente sem uma mudança 

na Previdência estaria a cada dia nu-
ma situação de falência maior. Nossa 
parte nós � zemos, mas mais uma 
vez o Executivo não se pronunciou”, 
queixou-se Carvalho.

IMBRÓGLIO 
O juiz do Trabalho Dilner Noguei-

ra Santos determinou que o presi-
dente da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern), Amaro 
Sales, suspendesse a Assembleia Geral 
Ordinária que estava designada para 
o último dia 25 de setembro, até que 
o vice-presidente da entidade Pedro 
Terceiro de Melo, também membro 
do conselho de representantes, tenha 
acesso aos documentos solicitados 
formalmente, mas que tiveram o 
pedido ignorado.

CONTABILIDADE
Amaro Sales deverá apresentar 

balancete contábil analítico, pare-
ceres e cartas comentários mensais 
dos auditores independentes 
sobre as contas e demonstrações 
Financeiras-Contábeis referentes 
ao exercício de 2019, algo que tinha 
sido negado.

CARTÃO CORPORATIVO
O juiz também mandou o 

líder sindical ceder ao seu vice um 
relatório das contas bancárias com as 
informações de toda a movimenta-
ção de recursos relativas ao exercício 
de 2019 e as faturas/extratos mensais 
detalhados, emitidos pelas operado-
ras dos cartões corporativos de uso 
da Presidência, também referentes 
a 2019.

PENA
Segundo a decisão judicial, caso 

a determinação não seja cumprida, 
a pena poderá ser de multa diária no 
valor de R$ 1mil.

EVENTO MILIONÁRIO 
Vice-presidente da Fiern, Terceiro 

Melo questiona gastos da Presidência 
em um evento que teria custado mais 
de R$ 1 milhão aos cofres da entidade. 

TRIBUTAÇÃO 
O Governo do Estado retirou do 

regime de substituição tributária os 
produtos ligados aos setores de vinhos 
e peças automotivas. Com a alteração, 
esses produtos, que eram tributados 

na origem, passarão a ter a arreca-
dação escalonada dentro da cadeia 
comercial. 

COMPETITIVIDADE 
A medida foi instituída através de 

decretos e tem como objetivo dar mais 
competitividade aos estabelecimentos 
comerciais do RN que operam com 
esses itens frente aos comercializados 
em outros estados. 

FLUXO DE CAIXA
A mudança promove uma melho-

ria no � uxo de caixa das empresas e 
integra o pacote de medidas do “RN 
Cresce Mais”, programa para acelerar 
o desenvolvimento da economia após 
a retomada.

IRREGULARIDADE NA ANORC
O juiz da Vara de Fazenda 

Pública de Parnamirim Airton 
Pinheiro julgou nulos os termos e 
aditivos do convênio entre o Estado 
e a Associação Norte-Riograndense 
de Criadores (Anorc) para admi-
nistração do Parque Aristófanes 
Fernandes, de forma que a adminis-
tração do espaço deverá retornar ao 
Estado após trânsito em julgado sem 
possibilidade de deferir a exploração 
a particular.

IRREGULARIDADE NA ANORC 2
Na decisão, o magistrado acolheu 

os argumentos do Ministério Público 
apontando irregularidades nos 
sucessivos convênios � rmados pela 
administração do parque.

Presidente Jair Bolsonaro durante anúncio do Renda Cidadã na última segunda-feira 28

Relator diz que não vai desistir de usar 
precatórios e Fundeb para Renda Cidadã

ALAN SANTOS / PR

Bolsonaro: ‘Se nada faço, sou omisso; 
se faço, estou pensando em 2022’
RENDA CIDADÃ | Em publicação nas redes sociais, presidente da República, Jair Bolsonaro, rebateu críticas à forma como o governo encontrou para financiar o programa social que
vai substituir o Bolsa Família. Proposta de usar recursos do Fundeb e precatórios provocou uma enxurrada de críticas de especialistas, e até mesmo de aliados do próprio governo

Apesar das críticas, o senador Már-
cio Bittar (MDB-AC) a� rmou que não 
vai desistir das medidas apresentadas 
para o � nanciamento do Renda Cida-
dã. “Não me assusto assim tão fácil”, 
a� rmou Bittar, sobre a recepção negati-
va do mercado � nanceiro e do mundo 
político ao modelo de � nanciamento.

Ele é relator da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) emer-
gencial que vai criar o Renda Cidadã 
e também é responsável pelo pare-

cer do pacto federativo, proposta 
que inclui medidas de cortes de 
gastos, os chamados gatilhos, para 
garantir o cumprimento do teto de 
gastos - regra constitucional que 
proíbe que as despesas cresçam em 
ritmo superior à in� ação.

Bittar classi� cou de “fofoca” rumo-
res de que vai desistir das propostas. 
Segundo ele, essa foi a opção menos 
danosa encontrada para um problema 
que atinge milhões de brasileiros.

é o caso do programa anunciado na 
segunda-feira.

A divulgação da proposta também 
azedou o humor dos investidores e 
resultou na disparada do dólar e dos 
juros futuros, além da queda na Bolsa.

Em relação às críticas, o presi-
dente Bolsonaro disse estar aberto a 

sugestões. “A responsabilidade � scal e 
o respeito ao teto são os trilhos da Eco-
nomia. Estamos abertos a sugestões, 
juntamente com os líderes partidários. 
O auxílio emergencial, infelizmente 
para os demagogos e comunistas, não 
pode ser para sempre”, a� rmou Bolso-
naro.



METADE DAS REGALIAS DE 
SERVIDORES PAGA O “RENDA”

MAIORIA NÃO SE IMPORTA 
COM A ELEIÇÃO NOS EUA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

PRÉVIAS DA ELEIÇÃO PRINCIPAL
A disputa pelo comando da 

Comissão Mista de Orçamento 
tem como pano de fundo a eleição 
para presidentes da Câmara e do 
Senado. De saída, Rodrigo Maia 
tenta emplacar Elmar Nascimento 
(DEM-BA) no comando, mas o líder 
do centrão, Arthur Lira (PP-AL), pôs 
o pé na porta.

BRIGA DE FOICE NO ESCURO
Aliados do deputado Baleia Rossi 

(SP), em campanha para presidir 
a Câmara, acham que Rodrigo 
Maia e Arthur Lira acabarão por 
inviabilizar um ao outro e bene� ciar 
o presidente nacional do MDB. 

JUÍZES EM ALTA
Os ministros João Otavio de 

Noronha (STJ), terrivelmente 
cruzeirense, e Ives Gandra Martins 
Filho, que se de� ne “terrivelmente 
cristão”, têm sido muito citados no 
Planalto para a próxima vaga de 
ministro do Supremo.

PRAÇAS PARA O POVO
Em Brasília, o governador 

Ibaneis Rocha decidiu fazer praças 
em locais degradados, terrenos 

baldios, onde havia postos policiais 
abandonados. Inaugurou ontem a 
praça Francisco Ozanan gastando 
apenas R$50 mil.

NOVO TIPO DE FAKE 
Relatório da ONU dizendo que 

os homicídios no Brasil aumentaram 
9% foi divulgado na imprensa 
sugerindo que o país está fora de 
controle. Citam no pé da página que 
os dados são do período entre 2013 
e 2017.

PERNAS CURTAS
Em Caracas, a deputada 

Bolivia Suárez denunciou que 
venezuelanos cozinham galhos de 
árvore para não morrer de fome. 
E ainda tem brasileiro mentiroso 
a� rmando que a ditadura Maduro é 
uma maravilha.

DOIS BRASIS
Estudo do IPEA demonstrou a 

divisão de castas no Brasil. Enquanto 
servidores públicos não deram a 
menor contribuição e tiveram até 
a redução dos salários considerada 
inconstitucional, 4,2 milhões de lares 
tiveram que se virar com os R$600 
do auxílio emergencial em agosto.

Levantamento exclusivo do Paraná Pesquisa para o site Diário do 
Poder e para esta coluna revela que a maioria (41,1%) dos brasileiros 
não se importa com a disputa eleitoral entre o presidente Donald 
Trump, do partido Republicano, e Joe Biden (Democrata), ex-vice-
presidente dos EUA. Para 34%, a eleição presidencial dos Estados 
Unidos é importante e 19,3% classi� cam como nem importante, nem 
desimportante.

ESCOLARIDADE
A relevância da eleição 

presidencial norte-americana é 
maior entre os entrevistados com 
ensino superior completo: para 
42,3%, é importante.

DIFERENÇA REGIONAL
Na população das regiões 

Norte e Nordeste, a disputa 

Trump x Biden é pouco 
importante para 47%. Na região 
Sul, essa taxa cai para 26%.

DADOS
O instituto Paraná Pesquisa 

entrevistou 2.008 brasileiros em 
232 cidades dos 26 estados e do 
Distrito Federal, entre os dias 21 e 
24 de setembro.

Para criar o Renda Cidadã, espécie de “Bolsa Família 2.0”, o governo cogita 
usar dinheiro da Educação, mas não fala em rever os bilionários auxílios 
pagos a servidores públicos. Na discussão sobre retirar verbas do Fundeb, 

o governo disse precisar de R$ 8 bilhões para o programa. Levantamento do 
Ministério do Planejamento de 2017 revelou que regalias variadas pagas a 
servidores custam R$ 16,6 bilhões. Bastaria cortar os benefícios pela metade, 
sem nem mexer em salários. Dados do Tesouro Nacional de 2019 revelaram que 
a folha de pessoal ativo da União, estados e municípios era de quase R$ 930 
bilhões.  Entre 2017 e 2020, não houve cortes de benefícios pagos a servidores, 
como auxílio-moradia, vale-peru, auxílio-babá etc etc. Segundo o Ipea, 4,2 
milhões de lares se viraram com R$ 600 do auxílio em agosto. Já 11,5 milhões 
de servidores continuam alheios à crise. Servidores públicos não só surfaram na 
crise, sem cortes, obtiveram no Supremo Tribunal Federal a proibição de redução 
dos seus salários.
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ANDERSON BARBOSA

Diferentemente do cenário 
nacional, que registra este 
ano um crescimento no nú-

mero de candidatos policiais e mi-
litares das Forças Armadas tentan-
do um cargo político na função de 
prefeito, vice-prefeito ou vereador, 
as eleições em 2020 no Rio Grande 
do Norte têm um número menor 
de agentes que atuam na segurança 
pública. A redução é de 16%, segun-
do dados do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

Em 2016, o Estado contou com 
119 candidatos que eram policiais 
(civis e militares), e mais 31 mem-
bros das Forças Armadas, totalizan-
do 150 agentes. Para o pleito deste 
ano, são 90 policiais civis e militares 
e mais 36 membros das Forças Ar-
madas, totalizando 126.

Da Polícia Civil, nas eleições de 
quatro anos atrás, foram 25 candi-
datos em todo o Estado, somando 
agentes, escrivães e delegados. Para 
o pleito deste ano, são 17. Na Polícia 
Militar, também houve uma dimi-
nuição no número de candidaturas 
postas à mesa. Foram 94 em 2016, 
contra 73 PMs candidatos agora 
em 2020. O TSE não distingue se os 
policiais militares são o� ciais ou 
praças.

Eleições 2020 no RN têm menos policiais candidatos 
que em 2016 e mais militares das Forças Armadas
LEVANTAMENTO | Há quatro anos, o 
Estado contou com 150 candidatos 
que eram policiais ou militares da 
Marinha, Exército e Aeronáutica. 
Para o pleito deste ano, são 126 – 
uma redução de 16%

Ainda há espaço 
para essas 
candidaturas
em 2020?

Aumenta número 
de membros das 
Forças Armadas

“As candidaturas para Execu-
tivo ou legislativo nos municípios 
são in� uenciadas pelas regras elei-
torais vigentes. As mudanças nas 
coligações proporcionais mudam 
o quadro: candidaturas a prefeito 
bem colocadas nas pesquisas im-
pulsionam candidatos a vereador 
ou é o contrário? Essa é uma im-
portante pergunta e a resposta é 
central na estratégia de cada par-
tido. Se candidatos a prefeito bem 
colocados nas pesquisas aumen-
tam as chances dos candidatos a 
vereador, então é interessante aos 
partidos que procurem por can-
didatos a prefeito que tem recall 
ou então personalidades conheci-
das. Talvez o apoio do presidente 
da República seja importante em 
alguns municípios, mas em geral 
as campanhas municipais são do-
minadas por pautas locais. Se não 
houver um esforço de coordenação 
nacional, é muito provável que a 
tendência de domínio das pautas 
locais se torne ainda mais forte”. A 
resposta é do professor Anderson 
Santos, do Departamento de Polí-
ticas Públicas da UFRN.

Ainda de acordo com Anderson, 
como pano de fundo, temos o seguinte:

“Algumas pesquisas têm mos-
trado que, diferentemente de dois 
ou quatro anos atrás, a população 
tem elencado saúde, e não segu-
rança pública como o principal pro-
blema de Natal e Estado. Isso muda 
muita coisa? Há muito tempo, os 
cientistas políticos consideram que 
existem pro� ssões mais ligadas à 
atividade política. Em geral, são pro-
� ssionais liberais como professores, 
advogados e médicos. Há uma série 
de fatores, como maior � exibilidade 
no desempenho de sua pro� ssão e 
ligação com pessoas de classes mais 
altas. Nesse sentido, os médicos 
sempre tiveram posição de desta-
que e isso deve continuar.

A pauta da segurança pública 
re� uiu porque também diminu-
íram os assaltos e outros ilícitos 
com a pandemia da Covid-19. É 
mais provável que a economia e a 
saúde pública sejam as principais 
preocupações da população”, des-
tacou.

Caiu o número de policiais, 
mas aumentou um pouco a 
quantidade de candidatos que 
são membros das Forças Arma-
das (Marinha, Exército e Aero-
náutica). Em 2016, disputaram 
as eleições municipais no Rio 
Grande do Norte 6 militares 
da ativa e 25 já reformados 
(aposentados). Para este ano, 
devem concorrer nas urnas 8 
militares da ativa e 28 militares 
aposentados.

“UMA HORA ISSO IRIA ACONTECER” 
O Agora RN ouviu o profes-

sor João Emanuel Evangelista, 
doutor em sociologia política. 
Na opinião dele, “uma hipóte-
se geral que podemos analisar 
melhor é que, talvez aqui, já te-
nhamos tido uma militarização 
excessiva da política”. “Lembre 
os candidatos que foram eleitos 
e faça um levantamento dos mi-
litares eleitos: um senador, um 
deputado federal, um deputado 
estadual, etc… uma hora isso 
iria acontecer”, a� rmou.

“A militarização da polí-
tica é um dos resultados de 
uma campanha social e poli-
ticamente criada  para levar 
ao descrédito das instituições 
políticas, Congresso, partidos, 
a política e os políticos. O re-
sultado disso foi criação das 
condições para o surgimento 
de uma nova política. Ou seja, 
como as instituições políticas 
democráticas do Brasil eram 
insu� cientes para a direita 
ganhar as eleições, foram cria-
das todas as condições para 
desestruturar as instituições 
políticas e, com isso, derrotar 
politicamente a esquerda, fazer 
com que a agenda da direita 
fosse vitoriosa na sociedade 
e que fossem eleitos os novos 
políticos para representarem 
essa agenda produzida super-
� cialmente pela extrema direi-
ta. Esse é o resultado, ou seja, 
o bolsonarismo é que levou à 
militarização. A militarização é 
o resultado direto da antipolíti-
ca”, analisou.

“É APENAS UM FATO” 
Para o professor aposentado 

e especialista político Cláudio 
Emerenciano, o fato de o Rio 
Grande do Norte ter menos can-
didatos policiais este ano, em 
comparação ao pleito passado, 
não signi� ca que o Estado está 
na contramão do País. “É apenas 
um fato. Eu, particularmente, 
não sou contra os militares esta-
rem na política. É um direito de 
qualquer cidadão se candidatar. 
Porém, acho que os cargos públi-
cos deveriam ser ocupados por 
técnicos. Mas, no caso de elei-
ção, a lei permite, e se o policial 
se � liar, ele pode ser candidato. 
O que sou contra é o exagero no 
número de policiais ocupando 
cargos nos quais eles não estão 
preparados para assumir”, co-
mentou.
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Eleições 2020 no RN têm menos policiais candidatos 
que em 2016 e mais militares das Forças Armadas

Natal é a cidade com maior número de policiais candidatos

Segurança pública na vitrine

2016: 119
2020: 90
24,3%

POLICIAIS CIVIS E MILITARES CANDIDATOS EM

POLICIAIS CIVIS E MILITARES CANDIDATOS EM

REDUÇÃO DE

2016: 31
2020: 36

16%

MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS 
(ATIVOS E APOSENTADOS) EM

MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS 
(ATIVOS E APOSENTADOS) EM

AUMENTO DE

Natal é a cidade potiguar com o 
maior número de agentes de segu-
rança disputando uma cadeira na 
política. São oito policiais militares 
e sete policiais civis, totalizando 15 
candidatos. Deste total, três são can-
didatos a prefeito, um a vice-prefeito 
e 11 disputam o cargo de vereador.

OUTRAS CIDADES COM POLICIAIS
CANDIDATOS EM 2020:

PMs: Afonso Bezerra (1), Apodi 
(1), Areia Branca (1), Brejinho (1), 
Caicó (2), Campo Redondo (1), 
Currais Novos (2), Doutor Seve-
riano (2), Encanto (1), Extremoz 
(3), Governador Dix-Sept Rosado 
(1), Grossos (2), Ielmo Marinho 
(2), Japi (1), João Dias (1), Jucurutu 
(1), Lagoa de Velhos (1), Macaíba 
(5), Macau (1), Mossoró (7), Natal 
(8), Nísia Floresta (2), Parelhas (1), 
Parnamirim (4), Pau dos Ferros (2), 
Pedro Velho (2), Pendências (1), 
Poço Branco (1), Rafael Fernandes 
(1), Rafael Godeiro (1), Riachuelo 
(1), Santa Cruz (1), Santo Antônio 

(1), São Gonçalo do Amarante (4), 
São José de Mipibu (2), Senador 
Georgino Avelino (1), Serrinha (1), 
Tibau (1) e Vila Flor (1).

Total: 73

Policiais civis:  Angicos (1), Apo-
di (1), Lagoa de Pedras (1), Lajes (1), 
Macaíba (2), Mossoró (1), Natal (7), 
Nísia Floresta (1), Pendências (1) e 
Santo Antônio (1).

Total: 17

CÂMARA DE NATAL
Na disputa por uma cadeira 

na Câmara de Natal, há um pouco 
de tudo: cabo, sargento, suboficial, 
tenente, capitão, major, coronel. A 
maioria é filiada ao PSL, partido pelo 
qual se elegeu Bolsonaro, hoje sem 
legenda, seguido do Partido Social 
Cristãos (PSC) e do Partido Renova-
dor Trabalhista Brasileiro (PRTB).

NO PAÍS, DOBRA NÚMERO DE
POLICIAIS E DE MILITARES

O número de policiais civis, mi-

litares e de membros da ativa e da 
reserva das Forças Armadas que se 
candidataram a prefeito e vice-pre-
feito neste ano é o dobro do que o 
registrado nas eleições municipais 
de 2016. São 388 candidatos a pre-
feito, contra 188 que disputaram 
o Executivo municipal há quatro 
anos, antes da eleição do presiden-
te Jair Bolsonaro e da entrada de 
integrantes do Exército no governo 
federal.

Levando-se em conta os pos-
tulantes a vice-prefeito e vereador, 
6.723 policiais e militares vão parti-
cipar do pleito deste ano em todo o 
país. Isso representa um aumento 
de 11,4% em relação às últimas 
eleições, de acordo com o TSE.

O maior aumento é entre os 
que se declaram “membro das For-
ças Armadas”. Eram 123 candida-
tos em 2016. Em 2020, são 182. Em 
números absolutos, entretanto, 
o total é maior entre os PMs: eles 
eram 3.205 nas eleições passadas, 
agora são 3.561 (11% mais).

Com a eleição do capitão do 
Exército aposentado Jair Bolsonaro 
para a Presidência da República, o 
tema segurança pública não sai da 
vitrine. Foi assim quando ele venceu, 
em 2018, e está sendo assim agora, 
em 2020.

Em 2018, o eleitorado potiguar 
elegeu um senador (capitão PM 
Styvenson Valentim), um deputado 
federal (General Girão, reservista do 
Exército) e um deputado estadual 
(Coronel Azevedo, ex-comandante-
-geral da PM). Para este ano, nomes 
conhecidos da segurança pública es-
tadual e das Forças Armadas tentam 
repetir o feito, como:

* Delegada da Polícia Civil Sheila 
Freitas, ex-secretária estadual de Se-

gurança Pública, que estreia na polí-
tica tentando uma vaga na Câmara 
Municipal de Natal;

* Delegado da Polícia Civil Sérgio 
Leocádio, que em 2018 disputou o 
cargo de vice-governador na chapa 
de Brenno Queiroga, e que agora dis-
puta a Prefeitura de Natal;

* Delegado da Polícia Civil Nor-
mando Feitosa, que também enfren-
ta sua primeira eleição, disputando o 
cargo de prefeito de Macaíba, onde 
foi delegado por duas vezes;

* Coronel Hélio, reservista da 
Aeronáutica, que também disputa a 
Prefeitura do Natal;

* Além do próprio coronel PM 
Azevedo, que também quer o cargo 
de prefeito da capital potiguar.
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TIAGO REBOLO

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou nes-
ta terça-feira 29, em segundo 

turno, a Reforma da Previdência Es-
tadual. Foram 21 votos favoráveis e 2 
contra, além de 1 abstenção.

Logo após a aprovação, o presi-
dente da Casa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), promulgou a refor-
ma em sessão extraordinária. Como 
se trata de uma emenda constitu-
cional, não é necessária a sanção da 
governadora Fátima Bezerra.

A maioria das novas regras entra 
em vigor nesta quarta-feira 30, com a 
publicação da emenda no Diário Ofi-
cial. As novas alíquotas de contribui-
ção, descontadas nos contracheques 
dos servidores, passarão a ser cobra-
das em janeiro de 2021.

A aprovação da reforma aconte-
ceu graças a um acordo entre gover-
no e oposição. A reforma promulgada 
terá um impacto mais suave para os 

servidores do que a proposta original, 
enviada pelo governo para a Assem-
bleia ainda em fevereiro.

Com a reforma, servidores da ati-
va que recebem acima de R$ 3.500,00 
vão contribuir mais para a previdên-

cia. O desconto no contracheque, que 
atualmente é de 11%, vai subir para 
até 18%, dependendo da remunera-
ção. No caso de aposentados e pen-
sionistas, a faixa de isenção cairá dos 
atuais R$ 6.101,05 para R$ 3.500,00.

Além disso, a reforma traz novas 
idades mínimas de contribuição, 
regras de cálculo dos benefícios e re-
gras para obtenção de pensão. Para 
quem está na ativa, há duas regras de 
transição.

A reforma precisava ser promul-
gada até esta quarta-feira 30, prazo 
máximo estipulado pelo Ministério 
da Economia para que estados e 
municípios se adequem à Reforma 
da Previdência Geral, promulgada 
pelo Congresso em 2019. Governos 
e prefeituras que não se adequarem 
poderão perder o repasse de verbas 
federais, entre outras punições.

As novas regras deverão reduzir 
em até R$ 250 milhões por ano o défi-
cit da Previdência Estadual. Em 2019, 
o rombo nas contas públicas foi de R$ 
1,57 bilhão. Ou seja, considerando o 
desfalque do ano passado, a reforma 
só resolveria 16% do problema.

Em nota, o governo Fátima Bezer-
ra agradeceu à Assembleia pela apro-
vação da reforma. Segundo a gestão 

estadual, os parlamentares mani-
festaram um “gesto de maturidade 
e responsabilidade na aprovação da 
matéria necessária para o equilíbrio 
orçamentário, fiscal e financeiro do 
Estado”.

“Uma das prioridades do Governo 
do Estado foi amenizar o máximo pos-
sível os impactos da reforma para os 
servidores. Para tanto, implantou no 
regime próprio de previdência o con-
ceito de alíquota progressiva, ou seja, 
quem ganha menos vai contribuir so-
bre uma alíquota menor e quem ganha 
mais contribuirá com um percentual 
maior”, enfatizou o governo.

Ainda segundo a administração, 
dentre as reformas previdenciárias 
realizadas pelos Estados, a aprovada 
no Rio Grande do Norte é uma das que 
mais isentam os servidores de taxação 
progressiva. Cerca de 60% dos servido-
res da ativa e 42% inativos não terão 
modificações, ou seja, quem ganha até 
R$ 3.500,00 permanecerá com a alíquo-
ta de 11%, já aplicada anteriormente. 

Assembleia Legislativa aprova e 
promulga Reforma da Previdência
FINANÇAS ESTADUAIS | Maioria das novas regras entra em vigor nesta quarta-feira 30, com a publicação da emenda no Diário Oficial. Novas alíquotas de contribuição, descontadas
nos contracheques dos servidores, passarão a ser cobradas em janeiro de 2021. Em nota, governo destacou que 60% dos servidores não terão modificações nos contracheques

Deputados estaduais durante votação em 2º turno da Reforma da Previdência nesta terça-feira 29

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

Salários até  ____________________________________________ R$ 3.500,00: 11%
Salários entre  _______________________________R$ 3.500,01 e R$ 6.101,05: 14%
Salários entre  ______________________________R$ 6.101,06 e R$ 15.000,00: 15%
Salários entre  _____________________________R$ 15.000,01 e R$ 30.000,00: 16%
Salários acima de  ______________________________________ R$ 30.000,01: 18%

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Benefícios até  _________________________________________ R$ 3.500,00: Isento
Benefícios entre  _____________________________R$ 3.500,01 e R$ 6.101,05: 14%
Benefícios entre  ____________________________R$ 6.101,06 e R$ 15.000,00: 15%
Benefícios entre  ___________________________R$ 15.000,01 e R$ 30.000,00: 16%
Benefícios acima de  ____________________________________ R$ 30.000,01: 18%

VEJA COMO FICARÃO AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

As novas alíquotas começarão a ser cobradas 90 dias após a promulgação. Ou seja, o impacto só vai ser sentido pelos servidores na folha de janeiro de 2021.
A emenda prevê, ainda, que todos os anos essas faixas de salários que servem de base para as alíquotas serão aumentadas no mesmo índice do reajuste dos benefícios previdenciários.

IDADE MÍNIMA NÚMEROS

SERVIDORES EM GERAL
Homens: 65 anos
Mulheres: 60 anos

AGENTES SOCIOEDUCATIVOS, 
POLICIAIS PENAIS, POLICIAIS 
CIVIS E DELEGADOS
Homens: 55 anos, com 30 
anos de contribuição
Mulheres: 52 anos, com 27 
anos de contribuição

PROFESSORES
Homens: 58 anos
Mulheres: 53 anos

TRABALHADORES COM 
INSALUBRIDADE (EXPOSTOS 
A AGENTES QUÍMICOS, 
FÍSICOS OU BIOLÓGICOS)
Homens: 60 anos
Mulheres: 55 anos

R$ 1,357 BILHÃO
foi o déficit da Previdência 
Estadual em 2018

R$ 1,57 BILHÃO
foi o déficit da Previdência 
Estadual em 2019

R$ 1 BILHÃO
foi o déficit entre janeiro e 
junho de 2020

11%
é a alíquota atual de
contribuição previdenciária

R$ 6.101,05
é a partir deste valor que os 
aposentados e pensionistas 
contribuem atualmente

Confira outras mudanças trazidas pela Reforma da Previdência
PENSÃO POR MORTE

Os dependentes terão direito a 50% 
do valor da aposentadoria recebida pelo 
servidor na data do óbito, acrescido de 
cotas de 10% por dependente, até o má-
ximo de 100%. Essa regra vale apenas 
para os servidores que forem contrata-
dos após a entrada em vigor da reforma.

São considerados dependentes 
cônjuges ou companheiros, filhos não 
emancipados com menos de 21 anos, 
filhos inválidos de qualquer idade, pais, 
irmão não emancipado com menos de 
21 anos e irmão não emancipado invá-
lido de qualquer idade.

No caso dos servidores que ingres-
saram até a promulgação das novas 
regras, a pensão por morte para os seus 
dependentes fica sendo de R$ 2.500,00 
acrescido de 60% da parcela excedente 
a esse limite.

Ou seja, os dependentes de um 
servidor que ganha R$ 10.000,00 terão 
direito, em caso de morte do servidor, 
a R$ 7.000,00. Pela mesma lógica, os de-

pendentes de um servidor que ganha 
R$ 5.000,00 terão direito, em caso de 
morte do servidor, a R$ 4.000,00.

Dependentes com doenças graves 
terão direito à integralidade da remune-
ração recebida pelo servidor que morreu.

A reforma também estabelece que 
as regras de pensão podem mudar fu-
turamente a partir de lei complemen-
tar. Além disso, fica vedada a acumula-
ção de mais de uma pensão por morte 
dentro do regime próprio de previdên-
cia do Rio Grande do Norte.

REGRA DE CÁLCULO
Será calculada uma média arit-

mética simples de 80% dos maiores 
salários de contribuição, salvo algumas 
especificações. Este percentual au-
menta para 85%, em 2023; e para 90%, 
em 2026.

PODERES
Os poderes do Estado (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), que hoje con-

QRCODE
Leia o QR Code com a câmera

do seu celular, siga para a página
do Agora RN na internet e veja todas 

as mudanças provocadas
pela Reforma da Previdência

tribuem com 22% sobre a remunera-
ção de cada servidor, passarão a con-
tribuir com 22,5% a partir de 2021, com 
23% a partir de 2022 e com 24% a partir 
de 2023. A contribuição segue subindo, 
até atingir 28% em 2027.

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Passa a ser de 25 anos, com no mí-

nimo 5 anos no cargo efetivo em que 
for concedida a aposentadoria.
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O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) publicou 
uma série de recomendações 

para que prefeitos de oito cidades po-
tiguares adotem medidas para evitar 
aglomerações durante as atividades 
eleitorais em 2020. Uma das sugestões 
é de que os políticos em campanha 
não entrem em contato físico com os 
eleitores.

As recomendações desta terça-
-feira 29 foram publicadas após os 
� agrantes de desrespeito às regras 
sanitárias e de distanciamento social 
dos últimos dias.

Segundo o MPRN, a medida está 
relacionada com a preocupação em 
evitar novos surtos no contágio da Co-
vid-19. As recomendações foram en-
dereçadas aos municípios de Touros, 
São Miguel do Gostoso, São José de Mi-
pibu, Vera Cruz, Lajes, Pedro Avelino, 
Caiçara do Rio do Vento e Pedra Preta.

O documento também foi enca-
minhado aos diretórios partidários 
das oito cidades. As regras devem ser 
observadas para todos os candidatos 
envolvidos na disputa eleitoral — seja 
para o Legislativo ou Executivo.

As ações pedem que, durante as 
campanhas e no dia das eleições, se-
jam observadas as medidas higiênico-
-sanitárias necessárias à prevenção de 
contágio pelo novo coronavírus.

A sugestão é de que os políticos 
evitem atos como abraços, apertos de 
mãos e todo e qualquer contato físico 
durante o período de campanha.

Entre as medidas que deverão 
adotadas, o MPRN aponta para que os 
candidatos evitem fazer a distribuição 
de cartilhas, jornais e santinhos, dan-
do preferência ao marketing digital.

Uma das medidas mais polêmicas 
é a de que se evite a promoção de even-
tos, como caminhadas, carreatas, co-
mícios, reuniões, com grande número 
de pessoas. A sugestão é de que estas 
atividades partidárias sejam substitu-
ídas por eventos virtuais.

Na última semana, o Governo do 
Rio Grande do Norte liberou a promo-
ção de eventos com até 100 pessoas, 
segundo a portaria estadual 026/2020.

No entanto, desde domingo 27, 
com o início do período de campanha 
eleitoral, cenas de aglomerações e 
desrespeito às regras sanitárias foram 
� agradas em diversas cidades poti-
guares.

Ministério Público sugere que 
políticos evitem apertos de mão
e abraços durante campanha
PREOCUPAÇÃO | Ação foi 
tomada após os flagrantes de 
desrespeito às regras sanitárias 
e de distanciamento social em 
atividades político-partidárias em 
diversas cidades potiguares

Ministério Público Estadual também aponta que os candidatos podem organizar atividades políticas em espaços amplos, com ventilação natural, desde que não ocorra o registro de aglomerações 

Flagrantes de quantidade exces-
siva de pessoas — muitas delas sem 
fazer uso de máscaras faciais — foram 
observados em ações político-partidá-
rias nas cidades de Macau e Riachuelo, 
por exemplo.

O Ministério Público Estadual 
também aponta que os candidatos, 
em caso de eventos de campanha, 
organizem as atividades em espaços 
amplos, com ventilação natural e que 
sejam impedidas  as aglomerações. 

Além disso, é preciso observar os 
cuidados sanitários nos comitês ou 
locais de reuniões político-partidá-
rias, como distanciamento entre as 
pessoas, uso de máscaras faciais, e 
disponibilização de álcool em gel para 
higienização das mãos.

DECRETOS MUNICIPAIS SÃO 
INCONSTITUCIONAIS, DIZ ADVOGADO 
ELEITORAL

O vice-procurador-geral Eleitoral, 
Renato Brill de Góes, orientou que os 
procuradores regionais Eleitorais e 
procuradores-gerais de Justiça de to-
do País a expeçam recomendações a 
partidos políticos e candidatos para 
que, no período de campanha, obser-
vem e cumpram as medidas neces-
sárias à prevenção de contágio pelo 
novo coronavírus. 

Ele alerta que a violação das nor-
mas sanitárias estaduais ou federais 
pode implicar não só na aplicação de 
penalidades administrativas por pro-
paganda irregular, mas também em 
imputação criminal, consistente em 
‘infração de determinação do Poder 
Público destinada a impedir introdu-
ção ou propagação de doença conta-
giosa’. O crime consta no artigo 268 
do Código Penal e prevê detenção de 
um mês a um ano, além de multa.

Segundo o advogado Wlademir 
Soares Capistrano, que atuou como 
juiz substituto no Tribunal Regional 
Eleitoral, a emenda constitucional  
107 — responsável por alterar todo o 
cronograma das eleições em 2020 — 
não trouxe regras para o exercício dos 
atos de propaganda eleitoral durante a 
pandemia. 

“No entanto, obviamente, os 
candidatos precisam tomar todos os 
cuidados sanitários — uso de másca-
ras, manutenção do distanciamento 
social, disposição de álcool em gel, 
entre outros. Não estão proibidas as 
atividades presenciais de rua. Agora, 
infelizmente, nós vimos um “enxame”. 
Foram atos que exacerbaram todos os 
cuidados que os candidatos devem ter. 
Houve a aglomeração de pessoas que 
não tomaram os devidos cuidados de 

distanciamento”, disse ele.
Ainda de acordo com o advogado, 

as medidas anunciadas por algumas 
prefeituras para impedir atividades 
político-partidárias que gerem aglo-
merações são inconstitucionais. Nesta 
semana, os prefeitos das cidades de 
Caicó e de Florânia publicaram decre-
tos impedindo a promoção de carrea-
tas, passeatas e comícios. A alegação 
é de que as atividades podem causar 
novos surtos da Covid-19. 

“É inconstitucional. A competên-
cia é dos órgãos estaduais e Federal 
de Saúde. A campanha presencial é 
permitida, mas os candidatos devem 
cumprir com as obrigações sanitárias. 
A vedação é permitida desde que se 
apresentem pareceres sanitários do 
Estado. Não se pode restringir o direito 
constitucional com decretos munici-
pais”, ressaltou.

Ele também reforçou que juízes 
eleitores têm papel importante para 
disciplinar o assunto. Segundo ele, os 
juízes eleitorais estão convocando os 
candidatos para tentar disciplinar as 
atividades de campanha. “A � scaliza-
ção não é de competência da Justiça 
Eleitoral, mas os juízes têm poder polí-
cia, que pode ser utilizado para impor 
o cumprimento das regras sanitárias”, 
encerrou Wlademir Capistrano.

siva de pessoas — muitas delas sem 
fazer uso de máscaras faciais — foram 
observados em ações político-partidá-
rias nas cidades de Macau e Riachuelo, 
por exemplo.

também aponta que os candidatos, 
em caso de eventos de campanha, 
organizem as atividades em espaços 
amplos, com ventilação natural e que 
sejam impedidas  as aglomerações. 

cuidados sanitários nos comitês ou 
locais de reuniões político-partidá-
rias, como distanciamento entre as 
pessoas, uso de máscaras faciais, e 
disponibilização de álcool em gel para 
higienização das mãos.

INCONSTITUCIONAIS, DIZ ADVOGADO 
ELEITORAL

Renato Brill de Góes, orientou que os 
procuradores regionais Eleitorais e 
procuradores-gerais de Justiça de to-
do País a expeçam recomendações a 
partidos políticos e candidatos para 
que, no período de campanha, obser-
vem e cumpram as medidas neces-
sárias à prevenção de contágio pelo 
novo coronavírus. 

RECOMENDAÇÕES DO MPRN:

Evitar o uso e compartilhamento de 
informes impressos como cartilhas, 
jornais, e santinhos, dando preferência ao 
marketing digital;

Evitar promover eventos, como 
caminhadas, comícios, reuniões, com 
grande número de pessoas, utilizando-se 
preferencialmente dos meios virtuais; 

Utilizar, quando da realização de eventos 
presenciais, espaços amplos e com 
ventilação natural, com vistas a evitar 
aglomeração de pessoas; 

Observar os cuidados sanitários nos 
comitês ou locais de reuniões político-
partidárias, como distanciamento entre 
as pessoas, uso de máscaras faciais, e 
disponibilização de álcool em gel para 
higienização das mãos;

Evitar o contato
físico do candidato 
com o eleitor

higienização das mãos;
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O Mercado das Rocas voltará a re-
ceber consumidores nas próxi-
mas semanas. A Secretaria Mu-

nicipal de Serviços Urbanos (Semsur) 
publicou portaria de convocação para 
que os permissionários possam ocupar 
os boxes a partir do dia 05 de outubro. 
À medida que a estrutura é ocupada, o 
público já pode visitar o local, no bairro 
das Rocas, na zona Leste de Natal.

Segundo a Semsur, os 49 permis-
sionários convocados irão formalizar 
o processo legal de permissão de uso a 
título precário. Os comerciantes terão 
de ocupar e colocar em pleno funcio-
namento até o prazo limite de 30 de 
outubro. 

Ainda de acordo com a Semsur, os 
comerciantes que eventualmente não 
forem ocupados no prazo estabelecido 
serão declarados vagos, ficando sua 
destinação e ocupação condicionada à 
nova licitação.

Segundo o secretário da Semsur, 
Irapoã Nóbrega, a abertura do Merca-
do Modelo das Rocas estava previsto 
para março deste ano. Entretanto, em 
decorrência da pandemia da Covid-19, 
foi adiada. “Concluímos todos os ajus-
tes necessários para o funcionamento 
pleno do mercado ainda no primeiro 
trimestre deste ano, mas com a situ-
ação da pandemia decidimos adiar o 
início do funcionamento. Após anali-
sarmos a situação endêmica da cidade 
e o contexto sócio-econômico, vimos 
que já é possível convocar os permis-
sionários e iniciar a operação do Mer-
cado das Rocas”, explicou.

Ainda de acordo com o titular do 
órgão municipal, a abertura do equipa-
mento para o público externo se dará 
assim que o primeiro boxe iniciar sua 
operação. “O mercado já está pronto. 
Falta apenas a ocupação dos permis-
sionários. Estipulamos um prazo de 

ocupação que começa a partir do dia 
5 de outubro. Se um comerciante ocu-
par seu boxe dia 5 e já quiser atender 

ao público, ele poderá fazer isso sem 
problemas”, destacou.

O Mercado das Rocas foi fechado 

em 2008 para reformas, ainda na ges-
tão da ex-prefeita Micarla de Sousa. O 
custo da reforma, à época, foi de R$ 5 
milhões. Em 2016, a estrutura foi aber-
ta, mas logo foi fechada novamente 
pela Prefeitura do Natal. A ausência de 
uma projeto de climatização fez com 
que o local registrasse temperaturas 
elevadíssimas.

Com falhas na proteção térmica do 
teto, a estrutura comercial nunca foi 
utilizada por completo. Os comercian-
tes que atuavam no espaço, principal-
mente os do primeiro andar do imóvel, 
reclamavam do forte calor. Em razão 
disso, a Semsur deflagrou, em 2018, 
nova licitação para obra de adequação 
térmica. O valor definido foi R$ 432 mil. 

O prédio tem 3,7 mil metros qua-
drados de área construída e conta com 
dois andares. As vagas de estaciona-
mento somam 50, sendo 30 para carros 
e 20 para motos.

Mercado das Rocas voltará a receber 
consumidores a partir de outubro
COMÉRCIO | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos convocou 49 permissionários para que formalizem o processo legal de ocupação de uso boxes e, com isso, possam colocar em 
pleno funcionamento as unidades comerciais até o prazo limite de 30 de outubro; Mercado da Zona Leste vai poder abrir as portas de forma definitiva após mais de 10 anos de espera

Prédio do Mercados das Rocas tem 3,7 mil metros quadrados de área construída

Motoristas por aplicativos 
promovem protesto nesta 
quarta-feira 30, na Praça 

Cívica de Natal, exigindo melhorias 
na segurança e o  reajuste nas taxas 
aplicadas do serviço. A paralisação, 
prevista para iniciar às 9h, sairá do 
entorno da Praça Pedro Velho e segue 
até as sedes da Prefeitura e da Câma-
ra Municipal de Natal. 

De acordo com o Sindicato dos 
Trabalhadores em Aplicativos de 
Transporte do Rio Grande do Norte 
(Sintat), estima-se que 500 motoris-
tas participem da mobilização.

“Se as plataformas não viabiliza-
rem mecanismos de mais segurança 
para os motoristas, fica inviável do 
poder público trabalhar e agir. Preci-
samos de uma ação conjunta, sendo 
mais por parte das plataformas”, 
ressalta Carlos Cavalcanti, diretor do 
Sintat.  

Os motoristas da categoria bus-
cam ainda melhorias nas taxas im-
postas pelas próprias empresas de 
aplicativo. 

“Nós estamos indignados com 
práticas abusivas que as empresas 
exercem sobre o motorista. As em-
presas vêm mudando essas taxas 
sem o aceite geral dos motoristas. 
Nós queremos que isso seja reavalia-
do e alinhado conosco”, disse Carlos. 

O diretor do Sindicato ainda ex-
plica que o outro eixo de melhorias é 

o fim dos desligamentos sem justifi-
cativa de alguns motoristas. 

“Muitos estão sendo silenciados 
de trabalhar por motivos fúteis que 
muitas vezes não condizem com a 
realidade da plataforma, a partir de 
seus argumentos para fazer essa ex-
clusão dos motoristas”, afirma Carlos 
Cavalcanti.

Levantamento feito pelo Agora 
RN encontrou registro de 9 motoristas 
assassinados ao longo do período de 
cinco anos no Rio Grande do Norte. 

Manifestação dos motoristas por aplicativo pede maior segurança para a categoria profissional

Motoristas por aplicativos fazem 
protesto por melhorias na segurança 

NATAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Nós estamos indignados 
com práticas abusivas que 
as empresas exercem sobre 
o motorista”
“

CARLOS CAVALCANTI
DIRETOR DO SINTAT
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ASCOM

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, na Grande Natal, 
espera testar nas próximas se-

manas cerca de 20 mil moradores da 
cidade para a Covid-19, doença provo-
cada pelo novo coronavírus.

Segundo a gestão municipal, a 
ação – que vai atingir aproximadamen-
te 20% da população são-gonçalense 
– tem como objetivo aprimorar a estra-
tégia de combate à pandemia e plane-
jar melhor a retomada das atividades 
produtivas.

Serão aplicados testes rápidos e 
sorológicos (sangue) e exames do ti-
po RT-PCR com coleta de secreções 
(swab). Com os resultados, será possí-
vel analisar de forma mais clara qual 
foi o real alcance do novo coronavírus 
no município e, assim, planejar melhor 
o retorno às atividades produtivas pre-
senciais. Também será possível identi-
ficar quantos casos positivos existem 

pela cidade.
O secretário municipal de Saúde, 

Jalmir Simões, explicou à reportagem 
do Agora RN que qualquer cidadão 
que estiver ou que tenha tido sintomas 
gripais poderá procurar uma das 30 
unidades básicas de saúde de São Gon-
çalo para realizar o teste. O exame será 
aplicado após consulta médica.

Se o paciente não estiver mais com 
sintomas, o teste sorológico – que me-
de os anticorpos para a Covid-19 – po-
derá ser aplicado na própria unidade 
básica de saúde. Esse exame aponta se 
a pessoa já teve contato com o vírus e 
se o organismo reagiu para combater a 
infecção.

Já se a indicação for para a reali-
zação do teste padrão ouro ou swab, o 
paciente é encaminhado para o Centro 
Municipal de Saúde Coletiva, que fica 
às margens da RN-160, no Regomo-
leiro. O RT-PCR com coleta de secre-

ções via técnica swab é considerado 
o padrão-ouro para teste da Covid-19 
e identifica inclusive se a pessoa está 

com o vírus no momento.
“Nós nos programamos para testar 

no mínimo 20 mil pessoas de imediato. 

Queremos atingir 20% da população 
para fazer um estudo e, dentro de um 
planejamento, adotarmos as medidas 
necessárias. Com os resultados, vamos 
planejar que medidas deveremos ado-
tar para a melhor aplicabilidade dos 
programas, para a criação de novos 
protocolos e para planejar o futuro da 
saúde no município”, afirmou o secre-
tário. O secretário de Saúde destaca o 
fato de a ação de testagem ser descen-
tralizada em 30 postos de saúde. Jal-
mir Simões enfatiza que essa medida 
também previne a disseminação da 
Covid-19, já que as pessoas não preci-
sarão se aglomerar em um único lugar 
para ter acesso ao exame. 

Dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) apontam que, 
até a última segunda-feira 28, São Gon-
çalo do Amarante tinha 2.073 casos 
confirmados do novo coronavírus, que 
resultaram em 81 mortes.

São Gonçalo do Amarante vai testar 
20% da população para a Covid-19
SAÚDE  | Secretaria de Saúde do município localizado na Grande Natal espera testar nas próximas semanas cerca de 20 mil moradores da cidade para traçar estratégias de combate à 
pandemia do novo coronavírus. Dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública apontam que a cidade tinha até esta terça-feira 28 um total 2.073 casos confirmados de Covid-19

 Exames do tipo RT-PCR serão feitos na unidade de saúde localizada no bairro de Regomoleiro

Os primeiros resultados par-
ciais da vacina desenvolvida 
pelo grupo Johnson & Johnson 

contra à Covid-19 apontam que ela 
é segura e capaz de induzir resposta 
imune com apenas uma aplicação. Os 
dados apresentados se referem a uma 
parte dos participantes da primeira e 
segunda fase de teste, conduzidas de 
forma conjunta.

A vacina foi a quarta a obter au-
torização de testes de fase 3 no Bra-
sil. A empresa anunciou na semana 
passada que dará início a terceira fase 
em todo o mundo, com 60 mil volun-
tários. No Brasil, segundo a Anvisa, o 
teste contará com 7 mil participantes, 
distribuído em sete estados — entre 
eles, o Rio Grande do Norte, que terá 
a sede da pesquisa em Natal.

Os testes iniciais foram realiza-
dos entre julho e agosto e contaram 
com 796 voluntários, divididos em 
3 grupos. No fim das fases inicias os 
pesquisadores concluíram que a ge-
ração de anticorpos foi similar nos 
participantes com idades de 18 a 55 
anos e nos que tinham 65 anos ou 
mais. Entre os efeitos colaterais foi 
possível observar que a febre, fadiga, 
dor de cabeça e dor no corpo apare-
ceram com maior frequência.

Os responsáveis pelo estudo 
também observaram que a melhor 
maneira de seguir com o estudo da 
vacina será através da aplicação em 

dose única, ao contrário das outras 
vacinas em desenvolvimento que re-
querem a aplicação de duas doses. O 
motivo é que a vacina desenvolvida 
pela  Johnson & Johnson se mostrou 
suficiente para induzir uma respos-
ta imune satisfatória, além de gerar 
efeitos colaterais menos intensos nos 
participantes.

Os pesquisadores destacam 
que ainda não é possível saber qual 
a “quantidade” de resposta imune 
necessária para garantir proteção 

contra a Covid-19. Além do Brasil, a 
vacina da Johnson também deverá 
ser testada na Argentina, Chile, Co-
lômbia, México, Peru, África do Sul e 
nos Estados Unidos, locais escolhidos 
pela alta incidência da Covid-19.

Em Natal, a aplicação da vaci-
na contra a Covid-19 será feito pelo 
Centro de Pesquisas Clínicas de Natal 
(CPCLIN). A expectativa é de que as 
primeiras doses sejam administradas 
entre os potiguares ainda na primeira 
quinzena de outubro.

Vacina terá aplicação em dose única, ao contrário de outras em desenvolvimento no mundo

Vacina que será testada em Natal 
induz resposta imune, diz pesquisa

CORONAVÍRUS

OXFORD
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RN concorre como 
um dos 100 destinos 
mais verdes do mundo
TURISMO | Tibau do Sul, São 
Miguel do Gostoso e Parnamirim 
representarão o Rio Grande 
do Norte no Global Green 
Destinations Days, que acontece 
em outubro

Tibau do Sul, São Miguel do Gos-
toso e Parnamirim representa-
rão o Brasil, entre os dias 6 e 9 

de outubro no Global Green Destina-
tions Days, conferência internacional 
que elegerá os 100 destinos mais ver-
des do planeta e suas práticas de sus-
tentabilidade.

Este ano, o Brasil disputará o 
prêmio com apenas quatro destinos. 
Rolante, no Rio Grande do Sul, terra 
do compositor Teixeirinha e da Cuca, 
tradicional bolo sulista, fecha o seleto 
grupo.

 “Parnamirim, com o Centro 
Cultural Trampolim da Vitória, São 
Miguel do Gostoso, com o Curso de 
Turismo de Base Comunitária, desen-
volvido e aplicado pelo Senac RN com 
o trade turístico local, e Tibau do Sul, 
com o Santuário Ecológico de Pipa, 
concorrerão no top 100”, antecipou 
nesta terça-feira, 29, Beth Bauchwitz, 
secretária de Turismo de Tibau do Sul, 
a 81 Km de Natal.

Ela lembra que o arquipélago de 
Fernando de Noronha, pertencente a 
Pernambuco, já deteve uma posição 
oficial entre os 100 destinos mais ver-
des do mundo da Global, concedido 
por dois anos, mas ao não renová-lo 
deixou a lista.

A conferência, planejada inicial-
mente para acontecer em Bodrum, na 
costa da Turquia, foi adiada para a pri-
mavera de 2021 por causa da pandemia 
da Covid-19. Em vez disso, um evento 

online será realizado com notas-chave 
e apresentações de boas práticas de 
cada um dos destinos mostrados aos 
agentes de turismo de todo o mundo.

A programação on-line vai discutir 
temas como saúde, segurança e inova-
ção. Tibau do Sul apresentará o modelo 
de gerenciamento do Santuário Ecoló-
gico de Pipa como o ponto mais forte 
de um destino já consagrado interna-
cionalmente há décadas.

Os três destinos potiguares concor-
rerão ao “Sustainable Top 100 Destina-
tions”, ranking internacional que elege 
pontos turísticos que executam ações 
de sustentabilidade ambiental e social.

A coordenação do evento é do 
Green Destinations, organização inter-
nacional vinculada ao GSTC (Conselho 
Internacional de Turismo Sustentável) 
formada por especialistas em turismo 
sustentável.

A entidade certifica destinos pela 

forma como gerenciam e administram 
seu patrimônio, ambiente e clima, assim 
como pela qualidade da oferta turística.

O top 100 receberá seu prêmio em 
Berlim durante o ITB, uma das maiores 
feiras de turismo do mundo.

Os destinos com planos para um 
futuro mais orientado de sustentabili-
dade têm uma pontuação melhor em 
termos de satisfação dos visitantes e de 
seus próprios habitantes e isto se tra-
duz eficiência do negócio, melhorando 
sua competitividade.  

A Green Destinations analisa a 
gestão e desempenho de sustentabili-
dade em todos os temas relevantes e 
ajuda a melhorar as deficiências dos 
destinos, planejando e monitorando 
os progressos.

Segundo Beth Bauchwitz, o resul-
tado final é atrair turistas que hoje sa-
bidamente prezam a sustentabilidade 
do planeta.

As cidade de Parnamirim, 
com o Centro Cultural 
Trampolim da Vitória, 
São Miguel do Gostoso, 
com o Curso de Turismo, 
e Tibau do Sul, com o 
Santuário Ecológico de Pipa,  
concorrerão no top 100”

“
BETH BAUCHWITZ
SEC.DE TURISMO DE TIBAU DO SUL

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Cidade potiguar de Tibau do Sul, uma das participantes do concurso internacional, apresentará o modelo de gerenciamento do Santuário Ecológico de Pipa como o ponto mais forte de um destino já consagrado internacionalmente há décadas

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro 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 Licitatório Nº. 051/2020, com o 
objetivo de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 13/10/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. 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, 29/09/2020.

Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM.

Marília Mendonça 
falou sobre os rumores de 
que havia feito cirurgia 
plástica, nesta terça-feira 
29. A cantora percebeu que 
estava recebendo diversos 
comentários em suas fotos 
maquiada e revelou que só 
fez preenchimento labial.

Acabei de postar uma 
foto e tem maior galera me 
perguntando que plástica 
que eu � z. Queria dizer pra 
vocês pararem, porque vocês 
não estão contribuindo 
com o ego de uma leonina. 
Por quê? Porque aí � co me 
achando mais gata ainda 
com vocês falando que � z 
uma plástica", ironizou ela.

"Sou toda natural, sou 
bonita pra caramba. Vou 
contar todos os segredos 
da minha beleza. Já nasci 
assim, muito linda, aos 
olhos do Pai", continuou 
Marília. Depois de negar as 
plásticas, a sertaneja revelou 
que já fez procedimento 
estético. "Esse cabelo 
comprei. Já tinha a boca 
um pouquinho avantajada, 
coloquei um pouquinho só 
[de preenchimento] para dar 
uma melhorada, achei que 
� cou lindo, maravilhoso. E é 
isso", enerrou.

A jornalista Rachel 
Sheherazade anunciou sua saída 
do SBT em vídeo publicado em 
seu canal no YouTube. "Há cerca 
de um mês eu e o SBT decidimos 
não renovar a nossa parceria de 
quase 10 anos. Nosso contrato, 
então, deveria seguir até o dia 
31 de outubro deste ano, mas o 
SBT me comunicou através de 
um e-mail que, a partir desta 
segunda-feira, 27 de setembro, 
eu não precisaria mais voltar à 
emissora", a� rmou. 

"Infelizmente, não tive 
oportunidade de me despedir 
dos meus telespectadores, 
colegas, dos meus amigos que 
� z na emissora. Por isso, estou 
tentando fazer agora. Não posso 
citar todos os nomes, mas vou 
sentir muita falta de vocês", 
encerro a jornalissta.

Arthur Aguiar deu o que 
falar após ser anunciado que 
ele estava passando por uma 
conversão religiosa em um 
retiro espiritual. O ator rebateu 
as críticas e disse que não está 
tentando provar nada para 
ninguém ao fazer isso. O ator 
fechou contrato com a Record 
para "Gênesis", próxima novela 
bíblica da emissora. Na trama, 
ele dará vida a José do Egito.

MARÍLIA 
MENDONÇA 
NEGA TER FEITO 
PLÁSTICAS 

RACHEL 
SHEHERAZADE 
ANUNCIA SAÍDA 
DO SBT

ARTHUR 
AGUIAR REBATE 
CRÍTICAS SOBRE 
CONVERSÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2020

(Tomada de Preços nº 020/2020), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0239/2020, 
CONTRATANTE: Município de Afonso Bezerra/RN. CONTRATADA: ALVES E AQUINO 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.882.115/0001-97. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO 
SOCIETY NO MUNCIPIO DE MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. VALOR GLOBAL: 
R$ 184.063,74 (cento e oitenta e quatro mil, sessenta e três reais e setenta e quatro centavos). 
DOS PRAZOS: terá o prazo de 04 (quatro meses) iniciando a partir da data da assinatura da 
ordem de serviço. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.013.27.812.0014.1110.44.90.51 – Obras 
e Instalações. FONTE DE RECURSO: à conta de recursos do contrato de Repasse OGU Nº 
875024/2018- Operação nº 1057.680-59/2018/Ministério dos Esportes/Caixa e contrapartida 
do município, consignados no Orçamento Geral do Município de Afonso Bezerra, para o 
exercício de 2020. Assinaturas em 28/09/2020. Pela Contratante: Francisco das Chagas 
Félix Bertuleza, Prefeito Municipal, Pela Contratada: Angelo Wagner Alves, CPF sob o nº. 
024.507.314-07.

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
COMARCA DE IPANGUAÇU 

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE ITAJÁ 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

A Oficiala do Serviço Registral de Itajá/RN, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o art. 216 – A, §4º da 
LRP c/c art. 9º provimento 145 de 11/03/2016 da CGJ/RN,etc. 
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que tramita perante este Registro de 
Imóveis, o procedimento administrativo de USUCAPIÃO EXTRAJUDUCIAL, prenotado sob o nº 656/2020, requeridos por 
JOSÉ HUMBERTO DE AQUINO E MARIA EUNICE DA SILVA, sobre o imóvel rural denominado “SÍTIO ACAUÃ DE 
BAIXO”, com área total de 42,74 hectares, sendo elas: Área de Preservação Permanente com 0,91 ha; Área 01 com 
15,01 ha e Área 02 com 11,03 ha e Área 03 com 15,77 ha. Desta forma, ficam os EVENTUAIS INTERESSADOS de que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL poderão apresentar, neste 
Registro de Imóveis, situado na Rua Vereador José de Deus Barbosa, nº 17, Centro, Itajá-RN, nos dias úteis, no horário 
das 8:00 às 17:00h, impugnação ao referido pedido de Usucapião extrajudicial. Advertência: A não manifestação no prazo 
legal presumir-se-á aceitação. Eu, _____,Pâmela Harihana Maia Fernandes, a digitei, subscrevo e assino.  
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
 Licença Simplificada Nº2020-150412/TEC/LS-0100, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor do 

empreendimento 01acesso ao poço petrolífero de códigos 7-SBO-0011-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Simplificada Nº2020-150417/TEC/LS-0102, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor do 
empreendimento 01acesso ao poço petrolífero de códigos 7-SBO-0013-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Licença Simplificada Nº2020-150425/TEC/LS-0103, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor do 
empreendimento 01acesso ao poço petrolífero de códigos 7-SBO-0015-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

 Licença Simplificada Nº2020-150371/TEC/LS-0095, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor do 
empreendimento 01acesso ao poço petrolífero de códigos 7-SBO-16-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Simplificada Nº2020-150399/TEC/LS-0097, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor do 
empreendimento 01acesso ao poço petrolífero de códigos 7-SBO-0018-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

Nazaré de Fatima Giovetty de Souza 
Diretório Geral 
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CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
 Licença Previa de Perfuração Nº2020-150412/TEC/LPpe-0012, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor 

do empreendimento perfuração de 01 poço petrolífero de códigos 7-SBO-0011-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Previa de Perfuração Nº2020-150410/TEC/LPpe-0011, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor 
do empreendimento perfuração de 01 poço petrolífero de códigos 7-SBO-0012-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Previa de Perfuração Nº2020-150417/TEC/LPpe-0013, com prazo de validade até 29/09/2022, em favor 
do empreendimento perfuração de 01 poço petrolífero de códigos 7-SBO-0013-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Previa de Perfuração Nº2020-150425/TEC/LPpe-0014 com prazo de validade até 29/09/2022, em favor 
do empreendimento perfuração de 01 poço petrolífero de códigos 7-SBO-0015-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Previa de Perfuração Nº2020-150371/TEC/LPpe-0005 com prazo de validade até 29/09/2022, em favor 
do empreendimento perfuração de 01 poço petrolífero de códigos 7-SBO-0016-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Previa de Perfuração Nº2020-150399/TEC/LPpe-0009 com prazo de validade até 29/09/2022, em favor 
do empreendimento perfuração de 01 poço petrolífero de códigos 7-SBO-0018-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença Previa de Perfuração Nº2020-150390/TEC/LPpe-0008 com prazo de validade até 29/09/2022, em favor 
do empreendimento perfuração de 01 poço petrolífero de códigos 7-SBO-0019-RN do campo Sabia Bico de Osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte 

Nazaré de Fatima Giovetty de Souza 
Diretório Geral 

2X7 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Agrícola Raio de Sol Ltda, 34.757.288/0001-65, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação - LRO para a 
Agricultura Irrigada, localizada no Sítio Velame, Estrada Baraúna - Sumidouro – Zona Rural – Baraúna CEP: 59.695.000. 

Marcos Vinicius Miguel de Oliveira  
Proprietário

PORTO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 
CNPJ/MF Nº 70.043.054/0007-05 - NIRE 24900182237 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

   Na condição de administradora da sociedade acima qualificada, convoco todos os respectivos sócios para 
participarem da assembleia geral ordinária que se realizará no dia 05 de novembro de 2020, às 9:00hs (nove 
horas), na sua sede, à Avenida Presidente Café Filho, 682, Praia dos Artistas, Natal-RN, CEP: 59010-000, 
ocasião em que ocorrerá a deliberação acerca da prestação de contas do exercício 2019. 
   Informa ao notificante que, nos termos do art. 1.078, §1º do Código Civil, todos os documentos exigidos por lei 
(especialmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico), encontram-se, desde já, à disposição dos 
sócios notificados, na sede da sociedade empresária. 

 
MARIA IZIDORA DE MEDEIROS TORQUATO RÊGO 

CPF/MF Nº 089.277.114-32 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A FRUTA VIDA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.731.217/0001-25, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Licença 
de Regularização de Operação (LRO) para a atividade de Fruticultura Irrigada (2020-153291/TEC/LRO-0138) para 
a atividade de Agricultura Irrigada (área de 254,28 ha), localizada na Rod. BR 304, Km 13, zona rural, Município de 
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 

João Manoel Lopez Lima
Sócio Administrador

ZAPPING
QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020 

Marília Mendonça 
falou sobre os rumores de 
que havia feito cirurgia 
plástica, nesta terça-feira 
29. A cantora percebeu que 
estava recebendo diversos 
comentários em suas fotos 
maquiada e revelou que só 
fez preenchimento labial.

Acabei de postar uma 
foto e tem maior galera me 
perguntando que plástica 
que eu � z. Queria dizer pra 
vocês pararem, porque vocês 
não estão contribuindo 
com o ego de uma leonina. 
Por quê? Porque aí � co me 
achando mais gata ainda 
com vocês falando que � z 
uma plástica", ironizou ela.

"Sou toda natural, sou 
bonita pra caramba. Vou 
contar todos os segredos 
da minha beleza. Já nasci 
assim, muito linda, aos 
olhos do Pai", continuou 
Marília. Depois de negar as 
plásticas, a sertaneja revelou 
que já fez procedimento 

comprei. Já tinha a boca 
um pouquinho avantajada, 
coloquei um pouquinho só 
[de preenchimento] para dar 
uma melhorada, achei que 
� cou lindo, maravilhoso. E é 
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Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação - LRO para a 
Agricultura Irrigada, localizada no Sítio Velame, Estrada Baraúna - Sumidouro – Zona Rural – Baraúna CEP: 59.695.000. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A FRUTA VIDA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.731.217/0001-25, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Licença 
de Regularização de Operação (LRO) para a atividade de Fruticultura Irrigada (2020-153291/TEC/LRO-0138) para 
a atividade de Agricultura Irrigada (área de 254,28 ha), localizada na Rod. BR 304, Km 13, zona rural, Município de 
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 

ZAPPING
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Filmes de impacto artístico 
e sucessos que marcaram 
gerações estarão na grande 

tela para uma experiência de cinema 
que acontecerá no estacionamento 
da Arena das Dunas, em Natal, 
nos próximos dias 10, 17, 24 e 31 
de outubro. O Cine-Drive In Natal 
promete diversão e emoção para os 
amantes da sétima arte.

Ao todo, a programação contará 
com 22 � lmes em três sessões por 
sábado, com mostras infantis e para 
toda a família, além das sessões 
Goiamum Audiovisual, com a exibição 
de curtas-metragens potiguares, 
previamente selecionados via edital.

O Cine Drive-in Natal contará com 
uma grande estrutura de exibição: 
uma tela de 12m de largura x 7m de 
altura e transmissão em alta qualidade 
por rádio FM. Um manual para acesso 
seguro ao cinema ao ar livre está 
disponível nas redes sociais do evento, 
conforme as exigências do decreto 
estadual.

Toda a programação é gratuita 
e os ingressos serão distribuídos a 

partir da próxima segunda-feira 5 
e durante todas as segundas que 
antecedem cada sábado de exibição, 
através do site e aplicativo Sympla. 
No cadastro para resgate do ingresso, 
será registrada a placa do carro. 
Cada veículo pode pegar apenas um 
ingresso por sábado e ser ocupado 
por até quatro pessoas (incluindo o 
motorista).

A estreia será com a animação 
“O Menino e o mundo” (17h30), � lme 
de Alê Abreu indicado ao Oscar em 
2016. O � lme narra a jornada de 
Cuca, um menino morador de uma 
pequena aldeia, que na ausência 
do pai, parte em busca de trabalho 
na desconhecida capital e descobre 
uma realidade dura, mas repleta de 
aventuras. Na sequência, a gargalhada 
é certa com o sucesso de bilheteria 
“Minha Mãe É Uma Peça 2” (20h), 
sequência em que Dona Hermínia, 
vivida por Paulo Gustavo, já está 
famosa depois de ganhar o seu próprio 
programa de TV.

Será também noite da primeira 
sessão Goiamum Audiovisual (23h) 

com os curtas “Em Reforma” (Direção 
Diana Coelho), “O voo do pássaro 
multicor” (Direção Allan Cedrak), 
“Madrigal: Um conto de imagens por 
palavras” (Direção Felipe Oliveira E 
Gustavo Alcântara), “Meu tempo é 
quando?” (Direção Rosália Figueirêdo 
e Buca Dantas), “Dias Felizes” (Direção 
André Santos) e “Leningrado Linha 41” 
(Direção Dênia Cruz).

Outros três novos � lmes de � cção 
ainda entrarão na programação. Mas 
já estão con� rmados para os dias 17, 
24 e 31 de outubro os � lmes “Garoto 
Cósmico”, aventura sobre três amigos 
que viajam a um universo paralelo 
onde as vidas de todas as pessoas 
são programadas. “Pacarrete”, � lme 
de Allan Deberton com Marcélia 
Cartaxo no papel de uma encantadora 
professora de dança aposentada, cujo 
grande sonho é estrelar um balé para 
a população local de uma pequena 
cidade do Ceará. “Tainá – Uma 
Aventura na Amazônia”, um marco do 
cinema de aventura brasileiro.

Ainda será exibida a animação 
“Tito e os pássaros”, sobre um menino 

que busca no canto dos pássaros a 
cura para uma epidemia de medo que 
assola a humanidade. E o premiado 
� lme brasileiro “Bacurau”, de Kleber 
Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 
rodado em Parelhas. A produção 
retrata uma distopia através da 
história de uma pequena cidade no 
sertão nordestino, aterrorizada por 
uma onda de assassinatos misteriosos 
até que os moradores descobrem que 
a cidade sumiu do mapa. 

No dia 24, será exibida a segunda 
sessão Goiamum Audiovisual com 
os curtas de � cção e documentários 
“Nada Foi Em Vão” (Direção 
Sihan Felix), “Quando as coisas se 
desmancham” (Direção Aristeu 
Araújo), “No � m de tudo” (Direção 
Victor Ciriaco),“Lalá” (Direção Paulo 
Dumaresq), “Distorção” (Direção 
Paula Pardillos e Davi Revoredo) e 
“Cuscuz Peitinho” (Direção Rodrigo 
Sena).

ACESSIBILIDADE
Através de uma parceria com 

o app Movie Reading, as sessões 

dos � lmes “Minha Mãe É Uma 
Peça 2” e “Bacurau” contarão com 
recursos de acessibilidade para 
cegos e surdos, proporcionando a 
inclusão sem restrições dos públicos. 
Desenvolvido na Itália, o aplicativo 
é uma ferramenta de tecnologia 
assistiva para conteúdos audiovisuais, 
que faz o sincronismo do conteúdo 
original que está sendo exibido, 
com os recursos de acessibilidade 
(audiodescrição, LIBRAS e legendas 
descritivas) baixados nos dispositivos 
móveis (celulares e tablets), por meio 
de uma tecnologia avançada de 
reconhecimento de áudio.
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LAZER  | Evento gratuito começa no dia 10 de outubro e terá produções que marcaram os fãs de cinema

CINE DRIVE-IN NATAL 
LEVA “BACURAU” E OUTROS 

21 FILMES PARA A ARENA

REPRODUÇÃO

PREMIADO
”Bacurau”, dirigido por
Kleber Mendonça Filho
e Juliano Dornelles, ganhou
o Prêmio do Júri no
Festival de Cannes em 2019

QRCODE
Aproxime a câmera do seu celular, leia 
o QR Code acima e siga para a página 

do Cine Drive-In no Instagram



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

RECONHECENDO... 
Ministro das Comunicações, o 

potiguar Fábio Faria ganhou bastante 
destaque na imprensa nacional 
nesta terça-feira 29. É que, em uma 
entrevista ao portal UOL, ele deu 
algumas declarações polêmicas, além 
de ter admitido que o governo errou ao 
divulgar informações incorretas sobre 
as queimadas no Brasil em 2020.  

...A FAKE NEWS 
Sobre a publicação da fake news 

das queimadas, quando Fábio e o 
próprio per� l o� cial da Secretaria 
Especial da Comunicação Social da 
Presidência da República (Secom) 
compartilharam no Twitter a 
informação incorreta de que a área 
queimada em todo o território 
nacional em 2020 é a menor dos 
últimos 18 anos, o ministro reconheceu 
o erro, mas insistiu em justi� car a 
postagem, e ainda criticou a imprensa 
por ter repercutido o fato. 

JUSTIFICANDO 
“Teve um erro no Twitter. O 

ano de 2020 ainda não terminou, 
obviamente. Estamos entrando no 
mês de outubro, ainda temos três 
meses. Mas, se olhar a fotogra� a, é um 
ano que, provavelmente, terá um dos 
menores índices de queimadas”, disse 
ele, acusando a imprensa de procurar 
“pelo em ovo”. 

O ERRO 
A informação compartilhada não 

apenas por Fábio, mas também por 
outros membros do governo, não 
condiz com a verdade, pelo menos no 
momento, porque compara apenas 
dados do acumulado de janeiro a 
agosto de 2020 a dados em 12 meses de 
anos anteriores. 

IMAGENS... 
Na mesma entrevista ao UOL, 

Fábio Faria comentou a respeito de 
outra polêmica, envolvendo o episódio 
em que o ministro Paulo Guedes 
(Economia) foi retirado praticamente 
à força de uma entrevista coletiva, na 
semana passada, por Ricardo Barros 
(Progressistas-PR), líder do governo na 
Câmara, e pelo general Luiz Eduardo 
Ramos, ministro-chefe da Secretaria 
de Governo. “Foi 100% combinado”, 
garantiu o potiguar. 

QUE VALEM... 
As imagens mostram algo 

bem diferente do “combinado”. Na 
ocasião, é possível ver nitidamente o 
incômodo de Barros e de Ramos com 
as declarações de Guedes e o momento 
em que o ministro da Economia é 
abruptamente levado embora. 

CENSURA DENTRO DA CENSURA 
Fábio Faria ainda a� rmou ao 

UOL que essa “é uma nova estratégia 
de comunicação do governo, de não 
permitir perguntas por parte da 
imprensa em entrevistas coletivas e 
também após reuniões importantes”. 

Atitude típica de quê, mesmo? 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Para Mansueto Almeida, 

ex-secretário do Tesouro, as 
medidas populistas de Bolsonaro 
terão custo alto para o País. Ele 
disse em entrevista ao Estadão 
que se não houver ajuste fiscal, 
a inflação vai voltar e o juro vai 
subir nos próximos anos. 

>>O número de deputados e 
senadores na eleição municipal 
deste ano é o menor em três 
décadas. A informação está na 
Folha de S.Paulo. Ao todo, 71 
congressistas vão tentar virar 
prefeitos ou vice na disputa de 
novembro.

>>Vinícios Torres Freire na Folha: 
“Pedalada de Bolsonaro e Guedes 
bota fogo nos mercados do Brasil dos 
incêndios. Governo quer dar calote, 
furar o teto e passar a conta dessa 
mutreta para o Congresso”.  

Candidato a prefeito de Natal, o senador Jean Paul Prates esteve nesta
terça-feira no Sebrae, para um papo com o superintendente do órgão Zeca Melo

Herdeira da sanduicheria Pittsburg, 
a empresária e influenciadora digital 
Renata Regly, mãe de Lorenzo, está 
à espera do segundo filho, Pietro, e a 
todo o vapor com os preparativos para a 
chegada do segundo baby
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COM RAZÃO 
A “ex-presidenta” Dilma Rousse�  

compartilhou e respondeu com um 
“tem razão” postagem feita ontem pelo 
senador e candidato a prefeito de Natal 
Jean Paul Prates (PT-RN), em que ele faz 
duras críticas às ações de Paulo Guedes 
à frente do Ministério da Economia. 

BATEU DURO 
“Não é surpresa para mim a 

decepção do mercado com Paulo 
Guedes — o último ‘ente’ que ainda 
tinha alguma fé no ‘superministro’. 
É um economista medíocre que não 
consegue satisfazer sequer ao segmento 
que tanto quer agradar”, escreveu o 
parlamentar em seu Twitter. 

OPINIÃO 
Para Jean, “a cada dia � ca mais claro 

que Paulo Guedes não tem a menor 
condição de conduzir a economia”. “E 
não é só numa perspectiva inclusiva 
e atenta à maioria. Mesmo para 
implementar os interesses do mercado 
ele é incapaz”, a� rmou. 

URGÊNCIA 
Nas publicações, o senador petista 

ainda chama a atenção para o fato de 
que Guedes está “perdido no tempo 
e no espaço” e analisa que “é urgente 
reagir ao pandemônio econômico, 
antes que essa política desastrada 
arruíne mais patrimônio público”.  

CONDENADO 
O empresário bolsonarista Luciano 

Hang, dono das lojas Havan, conhecido 
como “Véio da Havan”, a quem o 
deputado estadual Nélter Queiroz quer 
homenagear com o título de Cidadão 
Norte Rio-Grandense, foi condenado 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) a pagar indenização a Marcelo 
Knobel, reitor da Unicamp, chamado 
por Hang de “Reitor FDP”. 

BOLSONARO VAI PEDALAR? 
A proposta de usar parte de 

precatórios para � nanciar o Renda 
Cidadã, programa que vai subastituir 
o Bolsa Família, é, “sem sombra de 
dúvida, uma pedalada � scal”, disse à 
Veja o jurista Miguel Reale Jr., um dos 
autores dos impeachments dos ex-
presidentes Fernando Collor (hoje no 
Pros) e Dilma Rousse�  (PT). 

OU VAI OU RACHA 
Segundo divulgado na imprensa 

ontem, apesar das críticas, o governo 
Bolsonaro não vai ceder e manterá 
Renda Cidadã como está.

JOVEM E MUY RICO
O empresário mais jovem na lista 

dos bilionários brasileiros publicada 
pela revista Forbes conseguiu sua 
fortuna antes de chegar aos 30 anos 
de idade. Trata-se de Pedro de Godoy 
Bueno, presidente do grupo Dasa 
(Diagnósticos da América).

Ele ocupa, aos 29 anos, o 
53º lugar no ranking elaborado 
pela Forbes, que contabiliza 238 
brasileiros bilionários.



Audiência: “A Fazenda” tem o melhor começo desde 2012
Algumas questões, como estreia 

em plena pandemia, com maior 
número de pessoas em casa, além 
de um elenco bem controverso, têm 
contribuído para este bom começo 
da “Fazenda” na Record.

Audiência e repercussão.
Reality show é sempre um 

mundo à parte, muito mais 
agora, diante da necessidade do 
isolamento e uso de máscaras, além 
de outras limitações.

Nenhum desses impedimentos, 
graças às medidas tomadas, é 

imposto aos participantes do 
programa, que podem viver uns 
com outros, dançar, brigar, se 
abraçar e beijar.

É quase um mundo à parte.
A média nacional da “Fazenda”, 

PNT, é de 9,3 pontos até aqui. Em 
São Paulo, 11,8.

Em relação aos mesmos 
períodos de exibição, é a melhor 
desde 2012. E comparados com os 
números do ano, foram observados 
crescimentos de 35 e 44 por cento, 
respectivamente. Bom tamanho.

EDU MORAES
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O desejo de fi car no seu canto continua infl uenciando 
o seu signo, Áries, mas você pode usar isso a seu favor. 
Pode ser um bom momento para se envolver em tarefas 
que precisam ser feitas a sós no trabalho. Seu interesse 
por assuntos místicos pode se refl etir na saúde. 

A dobradinha entre Lua e Netuno nesta quarta avisa que 
a saúde pede mais atenção neste início de semana. Cuide 
do seu corpo, pratique atividades físicas e adote hábitos 
saudáveis. A boa notícia é que Lua, Saturno e Plutão  
unem forças para favorecer o seu desempenho.

Nesta quarta, a Lua continua em sua Casa 11 e estimula 
o desejo de se envolver com novos assuntos. Você vai 
sonhar alto e pode identifi car boas oportunidades para 
expandir os seus interesses no trabalho. A Lua estará 
toda paz e amor hoje.

A quarta começa com ótimas vibrações e você pode 
aproveitar a infl uência da Lua em seu paraíso para fazer 
contatos, impressionar clientes ou se destacar em tarefas 
que exigem criatividade e jogo de cintura. Você vai se 
expressar com mais facilidade e pode convencer.

A Lua vai sorrir para Júpiter, Saturno e Plutão, anunciando 
novidades e reviravoltas no trabalho. E como o seu 
signo tem fl exibilidade e jogo de cintura para lidar com 
qualquer desafi o, não será tão complicado transformar 
um imprevisto em uma vitória, Gêmeos! 

Lua vai sorrir para Netuno e Saturno logo cedo, 
sinalizando que a família continua sendo o centro da sua 
atenção. Tire um tempinho para cuidar da casa e deixar 
tudo do seu jeito. Trabalho remoto também recebe as 
melhores vibrações.

Quer sair da rotina e se divertir nesta quarta, Câncer? 
Então, terá que apostar na criatividade para driblar os 
bloqueios e desafi os impostos pelo isolamento. A boa 
notícia é que a Lua une forças com Júpiter, Saturno, 
Netuno e Plutão você vai contar com excelentes energias.

Com a Lua destacando a sua habilidade para se 
expressar, você pode causar boa impressão em colegas 
ou clientes nesta quarta. Além disso, vai contar com 
raciocínio rápido e ideias mais ousadas para causar boa 
impressão por onde passar. 

Com a Lua em sua Casa 8, mudanças e imprevistos 
podem surgir a qualquer momento e você vai precisar 
de jogo de cintura para se adaptar às novidades. A boa 
notícia é que a Lua sorri para Júpiter, Saturno, Netuno e 
Plutão nesta quarta, sinal de que você vai sair triunfante.

Comece a quarta se concentrando nas fi nanças e 
planejando os próximos gastos. A troca de likes entre 
Lua e Plutão, logo cedo, avisa que você vai atingir um 
resultado melhor se agir nos bastidores. Mantenha 
segredo sobre os seus planos.

Se puder contar com a companhia dos colegas ou de 
pessoas próximas em seus projetos, tudo indica que eles 
serão mais produtivos. Precisa trabalhar em home offi ce 
e está de saco cheio do isolamento? Então, concentre-se 
em tarefas em parceria e procure ouvir as ideias.

Hoje, a Lua segue em seu signo e avisa que você vai 
esbanjar confi ança para correr atrás das suas metas. O 
bom aspecto da Lua com Plutão e saturno, ao longo do 
dia, faz com que você cultive sonhos mais elevados, seja 
no trabalho ou na vida pessoal. 

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Depois de uma rápida participação na 

próxima “Malhação”, que ainda será 
gravada, Malvino Salvador começará 
a preparar sua volta aos palcos...E, 

mais uma vez, em parceria com o ator 
e produtor teatral Cláudio Fontana.
O ex-goleiro Velloso, além da TV, 

também passa a integrar a equipe 
de esportes da rádio Bandeirantes.
A jornalista Juliana Faddul está 

anunciando a sua saída da CNN Brasil.
Em meio a tantas indefi nições sobre 
o futuro da teledramaturgia do SBT, a 
renovação de contrato do ator Dalton 
Vigh ainda não foi acertada...Ele é 
um dos protagonistas de “Poliana” e 
sua presença sempre foi considerada 

na continuidade da novela.José Luiz 
Datena foi novamente escalado para a 
transmissão do campeonato italiano, 

domingo, na Band.Marcelo Gigliotti, 
fi lho do Fiori, veio a falecer, também 
vítima da Covid-19.Nesta quarta-

feira, ao vivo, JP Gadelha, eliminado 
de “A Fazenda”, participa do programa 

“Hoje em Dia”.Ronnie Von lança, 
dia 7, o seu canal no YouTube, 

“Garagem do Ronnie”.

FATORES
Outro ponto a favor para a atual 

“Fazenda” foi uma maior facilidade 
em selecionar os participantes, com 
essa parada no mundo dos shows e 
espetáculos.

E tornar possível as presenças de 
cantores, casos do Mariano, Biel e até 
Jojo Todynho, ou de atrizes como Lidi 
Lisboa.

VAI VOLTAR
Taís Araújo irá comandar a 

temporada especial do programa 
"Superbonita - Novas Rotinas", a 
partir desta quarta-feira, 22h.

A atriz esteve à frente da atração 
entre 2006 e 2009.

FALTA DE JEITO
Ainda sobre Rachel Sheherazade, 

indiscutível o direito do SBT em não 
querer renovar com ela.

Deselegante foi a forma. Na hora 
de contratar, tiveram a gentileza 
de buscar na Paraíba e quando não 
quiseram mais, mandaram um 

e-mail. Mal, não acha?

POR QUÊ?
Patrícia Falcoski, boa repórter, 

todas as noites tem uma entrada no 
“Jornal da Globo”, da Renata Lo Prete.

Muda o lugarzinho, mas é sempre 
dentro do próprio prédio da TV Globo, 
em São Paulo. Por que não o estúdio de 
uma vez? Economiza a equipe.

ELENCO
Além dos já anunciados, � iago 

Rodrigues, Mônica Carvalho, Bárbara 
França e Pamela Tomé, “Gênesis” terá 
ainda outras novidades.

Também estão con� rmadas as 
escalações de Arthur Aguiar, Eucir 
de Souza, Dani Moreno, Heitor 
Martinez, Amanda Richter, Mônica 
Torres, Robertha Portella, André 
Ramiro, Beth Goulart, Leopoldo 
Franco, Juliana Lohmann, Miguel 
Coelho e Petrônio Gontijo.

CEDO DEMAIS
Uma crítica a “A Força do Querer” 

é que ela voltou muito cedo ao ar. Foi 
exibida pela Globo de 3 de abril a 21 
de outubro de 2017. Só três anos.

Paolla Oliveira inclusive tocou 
nessa questão há poucos dias, 
enquanto assistia à novela e ao mesmo 
tempo participava de uma live.

DE QUALQUER FORMA
Já se comenta na Globo que “A 

Força do Querer” não será exibida na 
íntegra. Trata-se, como as demais, 
de uma “edição especial”, para dar o 
devido tempo à sua dramaturgia.

E que poderá ser encurtada mais 
ainda, antecipando a volta de “Amor 
de Mãe”.

SAÍDA OLÍMPICA
Ontem, imediatamente após o 

rompimento com Boris Casoy, a dire-
ção da Rede TV! passou a examinar a 
possibilidade de Luís Ernesto Lacom-
be assumir a bancada do “Rede TV 
News”. E também continuar com o 
programa das manhãs... pelo mesmo 
salário.
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Meia Jailson vai jogar na Arábia Saudita

Estádio Nogueirão, em Mossoró

O América recebe nesta quar-
ta-feira 30 o Salgueiro (PE) na 
Arena das Dunas, às 20h, pela 

terceira rodada da Série D do Campe-
onato Brasileiro. A equipe do técnico 

Paulinho Kobayashi encara a partida 
como uma decisão. Após dois empa-
tes no torneio, o time potiguar pre-
cisa da vitória para não se distanciar 
dos líderes da tabela de classificação.

Com dois pontos no grupo A3, 
que é liderado pelos potiguares do 
Globo (com seis pontos), o América 
está hoje em quinto lugar na classi-
ficação. O alvirrubro também está 
atrás do adversário desta quarta-fei-
ra. O Salgueiro tem os três pontos da 
vitória da partida de estreia no cam-
peonato — ao derrotar o Atlético de 

Cajazeiras (PB) por 1 a 0. 
No início desta semana, os atletas 

do América focaram no treinamen-
to técnico de posse de bola, passe e 
movimentação. Os laterais direito 
Éverton Silva e André Krobel seguem 
em transição, enquanto que o volante 
César Sampaio e o atacante Elias re-
alizam tratamento no Departamento 
Médico.

Os volantes Juninho, Judson e 
Rodrygo, que estavam emprestados a 
Santa Cruz de Natal, Potiguar de Mos-
soró e Santos (SP) respectivamente, 

foram reintegrados ao elenco.
O meia Anderson Paraíba, que 

chegou ao América em agosto, falou 
sobre a obrigação do time em vencer 
o adversário desta quarta-feira. Ele 
participou de boa partida no empate 
de 1 a 1 com o Floresta (CE). “Espero 
ter a chance de continuar jogando. 
Mas se for outro jogador, acredito que 
todos têm a capacidade de fazer o 
melhor e, com isso, alcançar a nossa 
primeira vitória”, disse.

Ainda nesta terça-feira 29, a di-
reção do alvirrubro oficializou nesta 

terça-feira a contratação do atacante 
Dico, que estava no Botafogo (PB). 
Em quatro temporadas, fez 116 par-
tidas com a camisa botafoguense e 
marcou 22 gols. 

Já o Salgueiro terá modificações 
para enfrentar a equipe potiguar. O 
técnico Daniel Neri não poderá con-
tar com o lateral-esquerdo Daniel 
Nazaré. O jogador foi expulso na par-
tida diante do Atlético de Cajazeiras. 
Outro desfalque será o zagueiro Ra-
nieri. O defensor testou positivo para 
a Covid-19.

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

América enfrenta 
Salgueiro com a 
obrigação da vitória
RESULTADO | América recebe 
nesta quarta-feira 30 o Salgueiro 
(PE) na Arena das Dunas, às 
20h, em partida válida pela 
terceira rodada da Série D do 
Campeonato Brasileiro

RENNÊ CARVALHO/ABC F.C.

BRUNO ANDRADE

O juiz Edino Jales de Almeida 
Júnior, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública de Mossoró, man-

teve a suspensão das atividades no 
Estádio Professor Manoel Leonardo 
Nogueira,em Mossoró. Mais conhe-
cido por Nogueirão, o local apresenta 
falhas de acessibilidade, apesar de a 
presença de público estar suspensa 
desde março.

A decisão decorre de uma apela-
ção feita pela Liga Desportiva Mosso-
roense, que é responsável pela admi-
nistração do espaço. A suspensão das 
atividades no estádio foi alvo de ação 
movida pelo Ministério Público Esta-
dual (MPRN).

A intenção do Ministério Público 
era que Liga cumprisse um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) 
celebrado entre as partes, cujo objeto 
era o de realizar as reformas necessá-
rias para tornar o estádio acessível. 
Isso significa garantir o pleno acesso, 
circulação e utilização pelas pessoas 
com deficiência, observando as nor-

mas técnicas de acessibilidade.
Após a primeira decisão judicial 

acatando o pedido ministerial, a Liga 
Desportiva Mossoroense foi notifica-
da para cumprir o TAC. No entanto, 
manteve-se inerte. 

O Ministério Público apontou 
diversas irregularidades no estádio. 
As falhas vão desde as calçadas fo-
ram dos padrões para acessibilidade, 
passando pelo estacionamento (não 
tem vaga reservada para deficientes 
e nem para idosos) às áreas de acesso 
e circulação (os  acessos às arquiban-
cadas, cadeiras especiais e cabine de 
imprensa são feitos somente através 
de escadas, que por sua vez estão fora 
do padrão técnico), dos banheiros (o 
boxe com dimensão errada.

OO meia Jailson, artilheiro do 
ABC com 13 gols e um dos 
destaques da equipe no ano, 

recebeu uma proposta irrecusável do 
exterior e está deixando o Alvinegro. 
O jogador será o novo reforço do do 
Al-Tai Football Club, da Arábia Saudita, 

O atleta conversou com a comissão 
técnica e diretoria para apresentar a 
proposta recebida. Na tarde desta ter-
ça-feira 29, o meia acertou todos os de-
talhes e assinou a rescisão contratual.

Na atual temporada, Jailson fez 
26 jogos com a camisa abecedista, 
marcou 13 gols e deu cinco assistên-
cias. Campeão estadual com o ABC, 
ele foi eleito por vários veículos de 
imprensa do estado como o craque 
do campeonato.

Antes da boa temporada no ABC, 

Justiça mantém suspensas as 
atividades no estádio Nogueirão

Meia Jailson 
recebe proposta
e deixa o ABC

MOSSORÓ ADEUS

Jailson passou pelos clubes doPetroli-
na, Central, Moto Club, Fluminense de 
Feira, Santa Cruz e Cuiabá. 

No último jogo oficial pelo time po-
tiguar, no domingo 27, o meia marcou 
um dos gols na vitória por 7 a 0 sobre 
o Jacyobá.

A notícia da saída de Jaílson acon-
teceu durante os treinamento elenco 
para a continuidade no Campeonato 
Brasileiro. 

O clube  voltará a campo na 
quinta-feira  1º, contra o Vitória da 
Conquista (BA), às 20h, no Estádio Lo-
manto Júnior, na cidade de Vitória da 
Conquista (BA). A partida será válida 
pela 3ª rodada da competição.

Técnico Paulinho Kobayashi treinou
aspectos táticos no início da semana


