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Tanda Macêdo lança
clipe e promete forró
raiz e delicado

MP vai apurar se live de 
Bolsonaro desobedeceu 
legislação eleitoral

Atentados e ameaças 
marcaram reta final da 
campanha no interior

Conheça os 13 candidatos 
à Prefeitura do Natal e as 
principais propostas

Eleitor vai às urnas
em eleição atípica
e várias restrições

MÚSICA. 13 | Com cenas gravadas em 
Pipa e Extremoz, o clipe conta com 
a participação de André Dias e Malu 
Macêdo, marido e filha da cantora

ELEIÇÕES 2020. 3 | Transmissões do 
presidente em suas redes sociais 
vão ser analisadas por procuradores 
eleitorais em 13 estados

VIOLÊNCIA. 4 | Acirramento da eleição 
em municípios do interior do Estado 
resultou em tentativas de atentados, 
ameaças e até em morte

OPÇÕES DE SOBRA. 8 E 9 | Quantitativo 
de postulantes que desejam assumir 
o Palácio Felipe Camarão, sede do 
governo municipal, é recorde

O GRANDE DIA. 10 | Somente em Natal, 
são 13 candidatos à prefeitura e 736 à 
Câmara Municipal. Veja o que pode e o 
que não pode no dia da eleição
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Álvaro Dias Allyson Bezerra

49,7% 47,1%
PESQUISA EXATUS 2. | Novo levantamento, que o Agora RN publica com exclusividade na véspera da 
eleição, aponta que prefeito de Natal e candidato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB), tem duas vezes 
mais intenções de votos do que todos os adversários somados e caminha para vencer no 1º turno

PESQUISA EXATUS. 5 | Levantamento prenuncia eleição histórica em Mossoró e mostra que, poucas 
horas antes da votação, Allyson Bezerra (Solidariedade) lidera a preferência dos eleitores com mais 
de 17 pontos percentuais de vantagem sobre a 2ª colocada, Rosalba Ciarlini (Progressistas). 

NATAL MOSSORÓ
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O prefeito de Natal e candidato à 
reeleição, Álvaro Dias (PSDB), 
chega ao último dia de campa-

nha com uma distância confortável 
sobre os adversários e com grande 
chance de vencer a eleição já neste 
domingo 15, sem a necessidade de 
um 2º turno.

Nova pesquisa do Instituto Exa-
tus contratada pelo Agora RN, divul-
gada com exclusividade neste sábado 
14, aponta que, na véspera da vota-
ção, Álvaro Dias tem duas vezes mais 
intenções de votos do que todos os 
adversários somados. Se esse cenário 
se con� rmar nas urnas, o tucano vai 
vencer a disputa ainda no 1º turno, 
com folga.

Em comparação com o último 
levantamento, publicado na segun-
da-feira 9, Álvaro Dias manteve-se es-
tável, oscilando apenas 0,1 ponto per-
centual para baixo, dentro da margem 
de erro. Agora, o prefeito tem 49,7% 
das intenções de voto na estimulada, 
quando os nomes dos candidatos são 
apresentados ao eleitor.

A distância sobre o segundo co-
locado, que já era grande, � cou ainda 
maior na última semana, segundo 
a pesquisa Exatus/Agora RN. Isso 

porque o principal adversário do pre-
feito, Delegado Leocádio (PSL), caiu 
1,8 ponto, estacionando em 7,4% das 
intenções de voto. A diferença entre 
ele e Álvaro é de mais de 42 pontos 
percentuais.

Em 3º lugar, agora aparece Her-
mano Morais (PSB), com 3%. Em uma 
semana, ele cresceu pouco (apenas 
0,1 p.p), mas ganhou duas posições 
na lista porque os adversários perde-
ram intenções de voto.

Antes acima de Hermano, os can-
didatos Kelps Lima (Solidariedade) 
e Senador Jean (PT) agora aparecem 
na 4ª e 5ª colocações, respectivamen-
te. Kelps tem 2,7% e Jean tem 2,5% das 
intenções de voto. Em uma semana, 
os dois perderam quase metade das 
citações.

Depois deles, aparecem Carlos 
Alberto (PV), com 0,6%; Coronel 
Azevedo (PSC), com 0,5%; Nevinha 
Valentim (PSOL), com 0,3%; Afrânio 
Miranda (Podemos), com 0,3%; Coro-
nel Hélio Oliveira (PRTB), com 0,3%; 
Rosália Fernandes (PSTU), com 0,3%; 
Fernando Freitas (PCdoB), com 0,2%; 
e Jaidy Oliver (Democracia Cristã), 
com 0,1%.

Segundo a Exatus/Agora RN, 

21,1% não sabem não quiseram res-
ponder. Outros 11% pretendem votar 
em branco ou nulo no domingo.

À exceção de Senador Jean, que 
caiu 2,3 pontos percentuais de uma 
pesquisa para a outra, todos os can-
didatos oscilaram dentro da margem 
de erro do levantamento. O que cha-
mou a atenção foi que, em menos 
de uma semana, aumentou conside-
ravelmente a parcela daqueles que 
pretendem votar em branco ou nulo. 
Esse índice chegou a 11% dos eleito-

res entrevistados.

ESPONTÂNEA
Na espontânea, quando o eleitor 

pode citar qualquer nome, Álvaro Dias 
também lidera, mas com 42,3%. O se-
gundo colocado é Delegado Leocádio, 
com 5,6%. Nas outras posições, há mu-
danças em relação à estimulada. A can-
didata Jaidy Oliver (Democracia Cristã) 
não foi lembrada e foi citado um nome 
que não é de nenhum candidato. Con-
� ra a lista completa abaixo.

REJEIÇÃO
A pesquisa também perguntou 

aos eleitores de Natal quem eles des-
cartam como possibilidade de voto 
no próximo domingo. O resultado 
aponta que o candidato mais rejei-
tado é Delegado Leocádio. 17,9% 
a� rmaram que “jamais” votariam no 
candidato do PSL.

15% declararam que não rejeitam 
ninguém e que podem votar em qual-
quer um dos candidatos. Já 33% não 
souberam ou não quiseram responder 
a esse item da pesquisa.

DADOS DAS PESQUISAS
Esta pesquisa Exatus/Agora RN 

entrevistou 2 mil pessoas em Natal 
entre os dias 11 e 13 de novembro de 
2020. A margem de erro do estudo é 
de 2,2 pontos percentuais, para mais 
ou menos, com índice de con� ança de 
95%. O registro na Justiça Eleitoral é o 
RN-03335/2020.

A outra pesquisa citada, publicada 
na última segunda-feira 9, abordou 2 
mil pessoas nos dias 30 de outubro e 1º 
de novembro. A margem de erro tam-
bém é de 2,2 pontos percentuais, com 
índice de con� ança de 95%. O registro 
na Justiça Eleitoral é o RN-01756/2020.

Álvaro Dias tem 49,7% e vai vencer 
no 1º turno, aponta pesquisa Exatus
ELEIÇÕES 2020 | Distância sobre o segundo colocado, que já era grande, ficou ainda maior na última semana, segundo levantamento encomendado pelo Agora RN. Principal adversário, 
Delegado Leocádio caiu. Pesquisa mostra também que, em uma semana, aumentou consideravalmente parcela de eleitores que pretendem votar em brancou ou nulo no próximo domingo

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), candidato à reeleição, lidera com ampla vantagem 

Eleições
2020

Eleições
2020

Eleições
2020

CONFIRA OS NÚMEROS: ESTIMULADA CONFIRA OS NÚMEROS: ESPONTÂNEA CONFIRA OS NÚMEROS: REJEIÇÃO

Álvaro Dias (PSDB):  ............................................... 49,7% (-0,1)
Delegado Leocádio (PSL):  ...................................... 7,4% (-1,8)
Hermano Morais (PSB):  .............................................3% (+0,1)
Kelps Lima (Solidariedade):  .................................... 2,7% (-1,8)
Senador Jean (PT):  .................................................. 2,5% (-2,3)
Carlos Alberto (PV):  ................................................0,6% (+0,3)
Coronel Azevedo (PSC):  ......................................... 0,5% (-0,8)
Nevinha Valentim (PSOL):  ......................................0,3% (+0,1)
Afrânio Miranda (Podemos):  ................................... 0,3% (-1,9)
Coronel Hélio Oliveira (PRTB):  ................................ 0,3% (-0,2)
Rosália Fernandes (PSTU):  ....................................0,3% (+0,1)
Fernando Freitas (PCdoB):  ..................................... 0,2% (-0,9)
Jaidy Oliver (Democracia Cristã):  ........................... 0,1% (-0,1)
Não sabe/não respondeu:  ...................................21,1% (+0,4)
Nenhum/branco/nulo:  ..............................................11% (+8,6)

Álvaro Dias (PSDB):  .........................................................42,3%
Delegado Leocádio (PSL):  ................................................ 5,6%
Kelps Lima (Solidariedade):  .............................................. 2,4%
Hermano Morais (PSB):  ..................................................... 2,3%
Senador Jean (PT):  ............................................................ 2,1%
Carlos Alberto (PV):  ........................................................... 0,4%
Coronel Hélio Oliveira (PRTB):  .......................................... 0,3%
Coronel Azevedo (PSC):  ................................................... 0,2%
Afrânio Miranda (Podemos):  ............................................. 0,2%
Rosália Fernandes (PSTU):  ............................................... 0,2%
Nevinha Valentim (PSOL):  ................................................. 0,1%
Fernando Freitas (PCdoB):  ............................................... 0,1%
Não sabe/não respondeu:  ................................................. 30%
Nenhum/branco/nulo: 1 ...................................................... 3,7%
*Jaidy Oliver (Democracia Cristã) não foi citada.

Delegado Leocádio (PSL):  ..............................................17,9%
Álvaro Dias (PSDB):  ........................................................... 9,4%
Senador Jean (PT):  ............................................................ 7,4%
Hermano Morais (PSB):  ..................................................... 4,6%
Kelps Lima (Solidariedade):  .............................................. 4,1%
Fernando Freitas (PCdoB):  ............................................... 2,5%
Carlos Alberto (PV):  ........................................................... 1,2%
Nevinha Valentim (PSOL):  ................................................. 1,2%
Rosália Fernandes (PSTU):  .................................................. 1%
Coronel Azevedo (PSC):  ................................................... 0,9%
Coronel Hélio Oliveira (PRTB):  .......................................... 0,8%
Jaidy Oliver (Democracia Cristã):  ..................................... 0,6%
Afrânio Miranda (Podemos):  ............................................. 0,4%
Nenhum/sem rejeição:  ....................................................... 15%
Não sabe/não respondeu:  ................................................. 33%
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COBERTURA COMPLETA I
O Agora RN fará neste domingo 

15 uma ampla cobertura das eleições. 
Logo cedo, já nas primeiras horas 
da manhã, a equipe de reportagem 
vai percorrer os principais locais de 
votação na Grande Natal para mostrar 
a movimentação.

COBERTURA COMPLETA II
Ao longo do dia, no portal de 

notícias www.agorarn.com.br e nas 
redes sociais do Agora, o leitor poderá 
acompanhar em tempo real o que 
está acontecendo nos municípios pelo 
interior do Estado. E, à noite, análises 
vão detalhar os resultados das eleições 
nos principais municípios do Estado.

COBERTURA COMPLETA III
A edição impressa de segunda-fei-

ra 16, o dia seguinte ao 1º turno, será 
especial. O jornal trará os principais 
desa� os do próximo gestor da capital, 
além de um guia completo com os 
eleitos para vereador na capital e os 
prefeitos pelo interior potiguar.

FIM DE LINHA
A campanha eleitoral mais 

diferente desde a redemocratização 

ALEXVIANA
do País chega ao � m neste sábado 14 
inspirando muitas re� exões.

DESINTERESSE
Há muito tempo não se via um 

eleitor tão distante e desinteressado 
do processo eleitoral. Várias pesquisas 
têm mostrado que, no que depen-
desse do eleitor, provavelmente nem 
teríamos votação este ano.

FALTOSOS
Exatamente por isso, espera-se 

que, este ano, tenhamos um recorde 
de abstenções, especialmente da faixa 
etária de idosos que não é obrigada a 
votar.

APATIA
Além disso, durante os últimos 45 

dias, o que se observou em vários atos 

de campanha foi que vários candidatos 
tiveram di� culdade de penetrar nas 
comunidades, em função da repulsa do 
eleitor quanto ao processo eleitoral.

FECHANDO AS PORTAS
Em muitas ruas da capital, Natal, 

moradores ignoraram carreatas e 
demais mobilizações e sequer saíram 
às ruas para acompanhar atos de 
campanhas dos candidatos.

AGLOMERAÇÕES
De cidades do interior, vieram 

as imagens mais lamentáveis da 
campanha. Apesar da pandemia, em 
muitos municípios, candidatos desres-
peitaram completamente as reco-
mendações sanitárias e promoveram 
aglomerações como se estivéssemos 
em um carnaval fora de época.

CADÊ A PUNIÇÃO?
Na maioria das localidades, as 

autoridades � zeram vista grossa. 
Não se tem conhecimento de 
qualquer punição aplicada aos 
transgressores.

PREJUDICADO
Quem respeitou as orientações do 

Ministério da Saúde e da Justiça Eleito-
ral acabou sendo penalizado. A� nal de 
contas, os candidatos que ignoraram 
as recomendações e saíram puderam, 
de alguma forma, apesar da repulsa do 
eleitor, expor suas propostas de forma 
mais ostensiva.

SEM SENTIDO I
Na TV e no rádio, mais uma vez 

observou-se que é preciso alterar a 
propaganda eleitoral obrigatória.

SEM SENTIDO II
O horário eleitoral em bloco 

perdeu completamente o sentido. Só 
atrapalha a programação das emisso-
ras (já que tem hora certa para entrar 
no ar) e ainda tem pouco efeito sobre a 
decisão do eleitor.

SEM SENTIDO III
Como a propaganda entra todo 

dia no mesmo horário, o eleitor desin-
teressado, que é a maioria, segundo as 
pesquisas, sabe exatamente quando 
não ligar o rádio ou a TV – o que, por 
tabela, derruba a audiência. 

SEM SENTIDO IV
No caso de Natal, que tem 14 

candidatos a prefeito, o horário 
eleitoral em bloco tem ainda menos 
sentido. Dez minutos é muito 
pouco tempo para que os candida-
tos detalhem seus projetos e ações. 
A situação de alguns candidatos 
chega a ser vexatória. Com poucos 
segundos, só dá para dizer o nome, 
o número e o slogan. Quem ganha 
com isso? Para quê manter esse 
formato, se nem mesmo a maioria 
dos eleitores – para quem são feitos 
os programas – assiste?

ALEX

ELEIÇÕES 2020 | Transmissões do presidente em suas redes sociais vão ser analisadas por procuradores 
eleitorais. Especialistas avaliam que propaganda utilizando a estrutura do governo infringe a legislação

Por determinação do vice-pro-
curador-geral eleitoral, Rena-
to Brill de Góes, o Ministério 

Público vai apurar em treze estados 
eventual ilegalidade nas lives em que 
o presidente Jair Bolsonaro aparece 
pedindo votos para candidatos que 
disputam as eleições municipais. As 
transmissões do presidente em suas 
redes sociais vão ser analisadas por 
procuradores regionais eleitorais nos 
estados de Amazonas, Bahia, Ceará, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São 
Paulo e Sergipe.

Especialistas avaliam que a propa-
ganda presidencial utilizando a estru-
tura do governo infringe a legislação 
e pode resultar na cassação dos que 
foram bene� ciados.

“Foi possível identi� car que, na 
live veiculada pelo presidente da Re-
pública em 5 de novembro de 2020, 
houve pedido expresso de apoio po-
lítico a dezoito candidatos que con-
correm ao pleito que se realizará no 
próximo dia 15 de novembro. Estes 
candidatos concorrerão aos cargos 
de vereador, prefeito e senador da Re-
pública (pleito suplementar) em no-
ve unidades da Federação, e por dez 
legendas distintas”, observou Brill de 
Góes em sua decisão.

“Ressalto que, por se tratar de elei-
ções municipais, eventual irregulari-
dade quanto à realização de propa-
ganda eleitoral deverá ser apreciada 
pelos juízes eleitorais. E, nos termos 
da lei, cabe ao promotor eleitoral o 

exercício das funções eleitorais junto 
ao juízo de 1ª instância. Nesse sentido, 
é atribuição do promotor eleitoral a 
apuração do alegado, de forma a ve-
ri� car a existência, ou não, da prática 
de ilicitude”, acrescentou o vice-pro-
curador-geral eleitoral.

A decisão de Góes foi feita na 
análise de dois pedido distintos: um 
apresentado pelos senadores Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP); outro, pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), que apontou 
que Bolsonaro já denominou as lives 

como “horário eleitoral gratuito”.
O termo remete à forma o� cial de 

divulgação de candidatos na TV e no 
rádio, em que cada um tem um tempo 
determinado de acordo com o tama-
nho do seu partido e sua coligação.

Entre os candidatos promovidos, 
estão Celso Russomanno e Marcelo 
Crivella, que concorrem às prefeituras 
de São Paulo e Rio de Janeiro, respec-
tivamente, e o � lho Carlos Bolsonaro, 
que tenta a reeleição na Câmara Mu-
nicipal do Rio — os três, do partido 
Republicanos.

Em 5 de novembro, houve pedido expresso de apoio político a 18 candidatos das eleições 2020

MP vai apurar se live de Bolsonaro 
desobedeceu legislação eleitoral

O Brasil está o� cialmente sain-
do da recessão, a� rmou nesta 
sexta-feira 13 o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, ao parti-
cipar virtualmente do 39º Encontro 
Nacional do Comércio Exterior 
(Enaex). “Recebemos hoje a notícia 
de que o Brasil está o� cialmente está 
saindo da recessão”, disse Guedes.

Ele destacou que sua “hipótese de 
trabalho” é que as contaminações pe-
lo novo coronavírus estão em queda e 
que a “vacina está chegando”. “O Brasil 
está conseguindo combater a doença. 
Isso é um fato que está acontecendo 
do lado da saúde. Do outro lado, da 
economia, é um fato que o Brasil está 
saindo da recessão”, enfatizou.

Para o ministro, o governo tem cer-
ca de um ano e meio para transformar a 
retomada da economia em crescimento 
sustentável. “Em vez de uma onda de 
consumo, em uma forte recuperação 
cíclica, o desafio é transformar isso na 
ampliação da capacidade produtiva.”

Guedes ressaltou que o País criou 
300 mil empregos em setembro. Se-
gundo o ministro, o “ritmo está tão 
forte que talvez seja difícil manter” a 
criação de emprego nesse patamar.

O ministro lembrou que, em anos 
anteriores de crise, as perdas de em-
prego foram maiores no que na atu-
al. Neste ano, até setembro, a perda 
chegou a 550 mil postos de trabalho, 
contra 650 mil na recessão de 2015 
(de janeiro a setembro) e 687 mil em 
igual período de 2016. “Os erros de 
política econômica causaram mais 
dano do que a pandemia”, a� rmou.

TETO DE GASTOS
O ministro da Economia voltou a 

defender o controle das contas públi-
cas, por meio do teto de gastos. “Não 
vamos aumentar impostos, então 
precisamos do controle de gastos”, 
disse. Para Guedes, o teto de gastos é 
uma “barreira contra a irresponsabi-
lidade com as � nanças públicas”.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, também defendeu manutenção do teto de gastos

Brasil está oficialmente 
saindo da recessão, diz 
ministro Paulo Guedes

ECONOMIA

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

YOUTUBE / REPRODUÇÃO
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JOÃO GILBERTO / ALRN

A polícia judiciária potiguar não 
possui uma delegacia especí-
fica para investigar crimes de 

motivação política. Assim, torna-se 
difícil obter estatísticas ou dados 
para comparar se uma determinada 
eleição foi mais ou menos violenta 
que outra. Contudo, estar atento ao 
noticiário pode ser um bom termô-
metro para medir o calor do pleito.

Nestas eleições, até o momen-
to, pelo menos duas pessoas foram 
assassinadas durante a campanha, 
e alguns candidatos registraram bo-
letins de ocorrência alegando terem 
sido alvos de tentativas de homicídio 
– fatos que caracterizam as eleições 
de 2020 como um momento bastante 
conturbado.

AMEAÇAS
Nesta sexta-feira 13, o juiz eleito-

ral da 9ª Zona, Witemburgo Gonçal-
ves de Araújo, requisitou a abertura 
de um inquérito junto à Polícia Fede-
ral para que se apure a notícia crime 
de perseguições e ameaças feitas ao 
prefeito de Tibau do Sul e candidato 
à reeleição, Modesto Macedo (PSD).

Segundo a denúncia, suspeitos 
de ameaçar e perseguir o prefeito 
Modesto gravaram vídeos nas redes 
sociais e foram identificados como 
militantes políticos de um candidato 
adversário.

A presidência do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-RN) e a Secretaria 
de Segurança Pública (Sesed) tam-
bém foram oficiados sobre o caso.

Em outubro, em entrevista ao 
Agora RN, Delegado Leocádio, que é 
candidato à Prefeitura do Natal pelo 
PSL, revelou ter sofrido ameaças de 
morte para que ele desistisse de con-
correr nas eleições municipais deste 
ano. Em resposta, Leocádio gravou 
um vídeo dizendo estar “incomo-
dando muita gente poderosa”. Na 
ocasião, ele anunciou que seguiria na 
disputa até o fim.

“Comecei a receber sérias ame-
aças para que retirasse minha can-
didatura. Devo estar incomodando 
a muita gente poderosa. Fiquem 

sabendo que não tenho medo de 
ameaças. Sou frouxo não. Não fujo 
de debates nem temo os poderosos. 
Seguirei com minhas obrigações pois 
aprendi a ser valente com meu povo 
nordestino”, afirmou o delegado.

IRMÃOS ASSASSINADOS
Também nesta campanha, o Mi-

nistério Público do Rio Grande do 
Norte ofereceu denúncia contra um 
policial militar da Paraíba e um com-
positor potiguar. Os dois foram apon-
tados como responsáveis pela morte 
dos irmãos Gilson Marques Teixeira, 
de 43 anos, e Adailson da Silva Teixei-
ra, de 51 – baleados durante um ato 
político em Pedro Velho, no interior 
do Estado. O duplo homicídio acon-
teceu no dia 5 de outubro, em uma 
via pública da comunidade Cuité das 
Bocas, na zona rural do município.

Segundo o inquérito policial, os 
denunciados faziam a segurança 
privada e armada para um candi-
dato que realizada uma carreata na 
comunidade. De acordo com o MP, 
os irmãos eram adversários políti-
cos e tiveram o carro cercado pelos 

seguranças. Foi quando houve uma 
discussão seguida de uma luta cor-
poral, e na sequência tiros foram 
disparados.

Gilson foi baleado na cabeça e no 
tórax. Adailson foi atingido no tórax. 
Os dois chegaram a ser levados para 
o hospital municipal, mas não resisti-
ram aos ferimentos.

Os crimes tiveram grande reper-
cussão. A Justiça Eleitoral chegou a 
determinar restrições nas atividades 
de campanha com a finalidade de 
evitar revanchismos e escalada da 
violência.

O compositor Denis de Oliveira 
Soares vai responder judicialmen-
te por duplo homicídio qualificado 
(motivo fútil e uso de recurso que 
dificultou a defesa das vítimas em 
razão da surpresa) e porte ilegal de 
arma de fogo.

Já o PM/PB Paulo Henrique Costa 
Silva, que também foi denunciado 
por duplo homicídio qualificado, 
ainda foi apontado pelo MP como 
sendo “o agente provocador do delito 
e prévio conhecedor de sua suprema-
cia de forças por contar com outros 

parceiros que faziam a segurança no 
local, contribuindo, com sua conduta 
intimidatória, decisivamente para o 
resultado das mortes”.

ATENTADOS
Nestes dias que antecedem à 

votação, os ânimos estiveram ainda 
mais acirrados, principalmente no 
interior. Pelo menos três candidatos 
afirmam terem sido vítimas e tenta-
tivas de assassinato. Os casos foram 
comunicados à Polícia Civil.

Nesta última quinta-feira 12, o 
candidato Tiago Construção (PL), 
que disputa o pleito para o cargo de 
vice-prefeito de Canguaretama, es-
tava em casa com a esposa e a filha 
de dois meses quando tiros foram 
disparados contra a residência. Tiago 
diz que não tem inimizades e nunca 
sofreu ameaças.

Também na quinta-feira, a vítima 
foi o candidato Dr. Ivan (PSL), que 
disputa o cargo de prefeito na cidade 
de São Paulo do Potengi. Ele estava 
em casa quando houve os disparos. 
Um dos tiros atingiu o carro dele, 
que estava na garagem. Ninguém foi 

ferido.
No início da semana, o prefeito 

Naldinho, que apoia a eleição de Dr. 
Ivan, já havia sofrido uma ameaça 
por áudio enviada pelo WhatsApp. 
Na mensagem, o criminoso diz saber 
da rotina do prefeito e afirmava para 
ele não sair de casa para fazer campa-
nha para Ivan, sob pena de retaliação 
brutal.

Na terça-feira 10, o vereador Ge-
an Paraibano (Progressistas), que 
disputa o cargo de prefeito de Santa 
Cruz, teve seu carro alvo de disparos 
quando voltava para casa. Segundo 
ele, seis tiros atingiram o veículo. As 
balas perfuraram o banco do moto-
rista. “Ouvi o barulho e senti o calor 
das balas. Achei até que tinha sido 
atingido no momento em que eles 
foram embora”, disse Gean.

Por ter porte de arma, ele con-
seguiu sair do carro e revidar, ati-
rando contra os agressores. “Meu 
pensamento logo depois, foi ‘o que 
foi que eu fiz?’ Acho que nada, a 
ponto de uma pessoa querer me 
matar. Vieram me executar. Espe-
ro que o Poder Judiciário de Santa 
Cruz acorde, porque não acredito 
que isso esteja acontecendo. Eu, na 
rua, sem fazer nada de errado, não 
discutindo com ninguém, nada de 
agressão, para virem tirar a minha 
vida. Acho que o fim da política de 
Santa Cruz chegou”, declarou Ge-
an, revoltado.

Gean Paraibano assumiu interi-
namente a Prefeitura de Santa Cruz 
em 2018, logo após a cassação da 
então prefeita Fernanda da Costa Be-
zerra, por abuso de poder, em decor-
rência de interferências econômicas 
nas eleições municipais de 2016.

Além desses casos, merecem des-
taque também atos que ocorreram 
contra as campanhas das candidatas 
a prefeita Cláudia Regina (DEM), em 
Mossoró, e Professora Nilda (PSL), 
em Parnamirim. No caso da primeira, 
uma carreata foi interrompida após 
tiros serem disparados contra o gru-
po político. Já Nilda teve o comitê de 
campanha alvo de arrastão.

Eleições das intimidações: mortes, 
atentados e prisões marcam o pleito
VIOLÊNCIA | Acirramento da eleição em municípios do interior do Estado resultou em tentativas de atentados, ameaças e até em morte. Ontem, Justiça pediu à Polícia Federal que abra
um inquérito para apurar se prefeito de Tibau do Sul foi intimidado por criminosos a mando de candidato adversário. Em Pedro Velho, Justiça Eleitoral chegou a determinar restrições

Candidato a prefeito Gean Paraibano (Progressistas), que disputa eleição em Santa Cruz, mostra marcas de bala em seu veículo

Gilson Marques Teixeira e Adailson da Silva Teixeira morreram em Pedro Velho Carro do candidato Dr. Ivan (PSL) foi baleado em São Paulo do Potengi Em Mossoró, ato de campanha de Cláudia Regina (DEM) foi interrompido por tiros
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Uma nova pesquisa de intenções 
de votos para a Prefeitura de 
Mossoró, divulgada na noite 

desta sexta-feira 13, mostra que, na 
reta � nal da campanha, o candidato 
Allyson Bezerra (Solidariedade) é o 
favorito para vencer a disputa na 2ª 
maior cidade do Rio Grande do Norte.

Levantamento do Instituto Exa-
tus encomendado pelo Agora RN 
aponta que Allyson lidera a preferên-
cia dos eleitores com mais de 17 pon-
tos percentuais de vantagem sobre a 
2ª colocada, a atual prefeita Rosalba 
Ciarlini (Progressistas), que pertence 
a uma das famílias mais tradicionais 
da política potiguar e tenta o 5º man-
dato na cidade.

Na pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são apre-
sentados aos eleitores, Allyson Bezer-
ra aparece com 47,1% das intenções 
de voto. Rosalba Ciarlini vem em se-
guida, com 29,3%. Depois deles, vêm 
Cláudia Regina (DEM), com 4%; Isol-
da Dantas (PT), com 3,9%; Professor 
Ronaldo (PSOL), com 1,4%; e Ceição 
(PTB), com 0,6%.

Outros 8,6% dos eleitores disse-
ram que ainda não sabem em quem 

votar ou não quiseram responder. 
Já 5,1% declararam que pretendem 
votar em branco ou nulo no próximo 
domingo 15.

Considerando apenas os votos 

válidos – que é a forma como a Justi-
ça Eleitoral divulga os resultados, reti-
rando brancos e nulos –, Allyson tem 
54,6%, seguido de Rosalba (33,9%), 
Cláudia Regina (4,6%), Isolda Dantas 

(4,5%), Professor Ronaldo (1,6%) e 
Ceição (0,8%).

ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, quando 

os eleitores podem citar qualquer no-
me, a vantagem de Allyson Bezerra 
sobre Rosalba Ciarlini é de 14,4 pon-
tos percentuais. Con� ra os números 
abaixo.

REJEIÇÃO
A pesquisa também perguntou aos 

eleitores de Mossoró quem eles des-
cartam como possibilidade de voto no 
próximo domingo. O resultado aponta 
que a atual prefeita, Rosalba Ciarlini, é 
a mais rejeitada. 22,5% dos entrevista-
dos disseram que “jamais” votariam na 
candidata do Progressistas.

O líder nas intenções de voto, Ally-
son Bezerra, aparece em 2º lugar no 
quesito rejeição, sendo lembrado por 
10,6%. Depois dele, estão Isolda Dan-
tas, Cláudia Regina, Ceição e Professor 
Ronaldo, nesta ordem.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa Exatus/Agora RN en-

trevistou 800 pessoas entre os dias 7 e 8 
de novembro em Mossoró. A margem 
de erro é de 3,5 pontos percentuais 
para mais ou menos, com índice de 
con� ança de 95%. O registro na Justiça 
Eleitoral é o RN-07103/2020.

Mossoró: Allyson lidera com 47,1%  
das intenções de voto, aponta Exatus
ELEIÇÕES 2020 | Candidato do Solidariedade chega à reta final da campanha com ampla vantagem sobre a 2ª colocada nas intenções de voto. Pesquisa também perguntou
aos eleitores de Mossoró quem eles descartam como possibilidade de voto no próximo domingo. Resultado aponta que a atual prefeita, Rosalba Ciarlini, é a mais rejeitada

Allyson Bezerra (Solidariedade) e Rosalba Ciarlini (Progressistas) disputam preferência do eleitorado em Mossoró com outros quatro candidatos

(PL): (PL): (PL

Allyson Bezerra (Solidariedade):  ................ 47,1%

Rosalba Ciarlini (Progressistas):  ................. 29,3%

Cláudia Regina (DEM):  ................................ 4%

Isolda Dantas (PT):  ...................................... 3,9%

Professor Ronaldo (PSOL):  ......................... 1,4%

Ceição (PTB):  ............................................... 0,6%

Não sabe/não respondeu:  .......................... 8,6%

Nenhum/branco/nulo:  .................................. 5,1%

Allyson Bezerra (Solidariedade):  ................ 41,3%

Rosalba Ciarlini (Progressistas):  ................. 26,9%

Cláudia Regina (DEM):  ................................ 3,5%

Isolda Dantas (PT):  ...................................... 2,8%

Professor Ronaldo (PSOL):  ......................... 0,9%

Ceição (PTB):  ............................................... 0,4%

Não sabe/não respondeu:  .......................... 19,4%

Nenhum/branco/nulo:  .................................. 4,8%

Rosalba Ciarlini (Progressistas):  ................. 22,5%

Allyson Bezerra (Solidariedade):  ................ 10,6%

Isolda Dantas (PT):  ...................................... 8,5%

Cláudia Regina (DEM):  ................................ 4,1%

Ceição (PTB):  ............................................... 1,3%

Professor Ronaldo (PSOL):  ......................... 0,3%

Sem rejeição/Votaria em qualquer um:  ...... 44,5%

Não sabe/não respondeu:  .......................... 8,2%

(PL): (PL): (PL

Eleições
2020

Eleições
2020

Eleições
2020

CONFIRA OS NÚMEROS: ESTIMULADA CONFIRA OS NÚMEROS: ESPONTÂNEA CONFIRA OS NÚMEROS: REJEIÇÃO
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CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

JORNALISMO ESTUDANTIL
De novo prevaleceu a 

infantilidade, que atribuiu 
importância à declaração ululante 
do comandante do Exército, general 
Edson Pujol, que apenas repetiu 
todos os antecessores: militares não 
se metem em política. 

CABELO EM OVO
Para os que procuraram 

cabelo em ovo, na declaração do 
comandante do Exército, convém 
lembrar que ele exerce cargo 
de con� ança do presidente da 
República, que o escolheu e nomeou.

BLACK FRAUDE
O Brasil fez da “Black Friday” algo 

como “tudo pela metade do dobro”. 
No Pão Açúcar, o vinho português 
Cartuxa Colheita, oferecido com “40% 
de desconto”, custa R$233,99. Mais 
que o mercado cobrava antes.

USO POLÍTICO
Presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre (DEM-AP) pediu 
investigação do incêndio que teria 
causado apagão no Amapá. O 
senador faz parecer que polícia não 
investigaria se ele não pedisse.

PROMESSA FÁCIL
Sindicato cobrou compromisso 

dos candidatos a prefeito de Macaé 
e Campos dos Goytacazes, no RJ, 
para manter a Petrobras nas cidades. 
Metade assinou e metade sabe que o 
petróleo não vai a lugar nenhum.

TIROS ELEITORES
Impressiona o número de 

atentados, na campanha eleitoral deste 
ano, e a maior parte é claramente ação 
de bandidos. Mas a polícia anda com a 
pulga atrás da orelha: tiros costumam 
ajudar a eleger candidatos.

SÓ UM SUSTO
Os casos ativos no Brasil 

assustaram ao disparar até 550 
mil na quarta, mas havia dados 
represados de curas. Quinta e sexta 
registraram juntas 203 mil vitoriosos e 
o número caiu para 362 mil, segundo o 
Worldometer.

PARCERIA LIBERAL
O Instituto de Formação de 

Líderes de São Paulo fez parceria com 
o American Institute for Economic 
Research (EUA) para intercâmbio 
de experiências sobre livre mercado, 
liberdade e defesa da propriedade.

Pressionado após protestos violentos, saques e depredação no 
estado, o governador da Flórida (EUA), Ron DeSantis (Republicano), 
apresentou uma proposta para mudar a lei de defesa própria, que já 
permite o uso de armas de fogo no caso de ameaças. Pelo novo texto, 
passaria a ser justi� cado utilizar uma arma contra quem estiver 
“interrompendo ou prejudicando” o comércio com “aglomerações 
violentas ou desordeiras”.

ATROPELAMENTO IDEM
A proposta torna crime 

violento o bloqueio de ruas e 
avenidas e isenta motoristas que 
atropelarem manifestantes “não 
intencionalmente”.

VELHO OESTE
Prefeito de Miami Beach, 

Dan Gelber considera a proposta 

absurda. “Dá a cidadãos armados 
o poder de matar segundo 
julgamento subjetivo”.

 
HISTÓRICO POLÊMICO

Em 2012, Trayvon Martin, 
adolescente negro que vestia 
casaco e capuz, foi morto por um 
vigilante voluntário, que alegou 
se sentir ameaçado.

O “bolsonarismo” começou a radicalizar contra o vice Hamilton Mourão, nas 
redes sociais e Legislativo. Post do deputado Marco Feliciano (Rep-SP), um 
dos políticos mais ligados ao presidente, diz que o general “nos envergonha”, 

fazendo coro à acusação de que o vice tenta se credenciar “ao lugar” de Jair 
Bolsonaro, apesar de suas entrevistas diárias serem caracterizadas por obviedades ou 
declarações ponderadas. O vice não passa recibo e nem ajuda a agravar a crise. Mas 
tem seus aliados. Como o general Paulo Chagas, que é da arma de Cavalaria como 
Mourão. Paulo Chagas encontra Mourão com frequência no Regimento de Cavalaria 
de Guardas em Brasília. E tem atacado Bolsonaro nas redes. Mourão percebeu que 
entrevistas dão o poder que Bolsonaro lhe nega, na estrutura do governo. E virou 
comentarista diário da cena política. A insatisfação com as declarações do vice levou 
Bolsonaro a sugerir que se Mourão não fosse “indemissível”, já teria sido dispensado. 
No Planalto, auxiliares acham que, em vez de isolar o vice, Bolsonaro deveria atraí-lo 
para as decisões e usar seus atributos de comunicador.

EM NATAL, 736 
QUEREM SER 
VEREADORES
ELEIÇÕES 2020 | Número de candidatos aptos a concorrer cresceu 23% em comparação a 2016. Com as
novas regras eleitorais, os partidos tiveram que indicar mais candidatos para disputar, entre si, os votos válidos 

Eleições 
2020

A campanha deste ano para 
a Câmara Municipal foi ele-
trizante em Natal. Com o 

� m das coligações para as eleições 
proporcionais – isto é, proibição da 
formação de alianças entre partidos 
para as vagas no Legislativo –, os par-
tidos tiveram que lançar nominatas 
próprias para tentar conseguir espa-
ços na Câmara Municipal. É por isso 
que há uma recorrente impressão de 
que todo mundo tem um conhecido 
que se lançou candidato.  

MAIS CANDIDATOS
De acordo com as estatísticas do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a 
quantidade de concorrentes a vere-
ador saltou 23% na capital potiguar 
em comparação ao pleito de 2016. 
Neste ano, são 736 candidatos regis-
trados para concorrer às 29 vagas 
disponíveis na Câmara Municipal de 
Natal. Ou seja, a concorrência � cou 
em 25,38 para 1 vaga. Nas eleições 
passadas, foram 595 candidatos ao 
todo, isto é, com concorrência de 
20,52 para 1 vaga. 

Agora, com as novas regras de� -
nidas pela Emenda Constitucional nº 
97/2017, o candidato a uma cadeira 

na Câmara só pode participar do plei-
to em chapa única dentro do partido 
ao qual é � liado. Como consequência 
dessa reforma, os partidos tiveram 
que indicar mais pessoas para puxar 
o maior número possível de votos, em 
busca do quociente eleitoral.  

O valor do quociente é calculado 
dividindo o número de votos válidos 
(desconsiderando brancos e nulos) 
pela quantidade de vagas na Câmara. 
Segundo a legislação, somente os par-
tidos que atingem o quociente eleito-
ral têm direito a vagas no Legislativo. 
Para de� nir quantas vagas serão de 
direito de cada um dos partidos, o 
número de votos válidos obtidos pe-
la legenda é dividido pelo quociente 
eleitoral. O resultado corresponde ao 
número de vagas que será ocupado 
por representantes do partido. 

FORTALECIMENTO DOS PARTIDOS
Ao Agora RN, o especialista em 

marketing político Bruno Oliveira 
a� rmou que a mudança pode ser con-
siderada uma tentativa de fortalecer 
as ideologias dos partidos. “Podemos 
perceber que, no Brasil, os eleitores 
votam mais na pessoa do que no par-
tido dela. Então, acredito que essa foi 

uma maneira encontrada para dimi-
nuir a personi� cação e aumentar a 
representatividade ideológica”. 

A� nal, no sistema anterior, o 
eleitor votava no candidato A, mas 
acabava elegendo o B, de outro parti-
do. Sem saber, acabava contribuindo 
para a eleição de pessoas de partidos 
com os quais não tivesse a� nidade. 
Por isso, os princípios � cam mais 
nítidos com a proibição das coliga-
ções: a representação proporcional 
passa a re� etir a proporcionalidade 
dos votos do eleitorado, corrigindo, 
assim, o mecanismo de transferência 
de votos – já que agora isso só ocorre 
dentro do partido, o que traz coerên-
cia e unidade. 

“Esse novo fenômeno deve sur-
preender. O PSDB, por exemplo, que 
é o partido do atual prefeito, pode ter 
nomes fortes que � quem fora da Câ-
mara, inclusive vereadores que já têm 
mandatos. Já o PT tem uma nomi-
nata pequena, mas com bons repre-
sentantes. Isso causou uma disputa 
acirrada dentro da própria sigla na 
corrida por votos. Porém, nesse ca-
so, acredito que o partido mantenha 
apenas as duas vagas que já possui no 
Legislativo”, avaliou Bruno.  

Disputa pelas 29 vagas no Legislativo Municipal é uma das maiores dos últimos anos. Especialista explica o fenômeno nas eleições de 2020

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN
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PEDRO TRINDADE

As Eleições 2020 no Rio Grande 
do Norte ocorrerão em 1.521 
locais de votação neste do-

mingo 15. As urnas de votação onde 
estarão organizadas 7.168 seções elei-
torais, com disponibilidade de 7.676 
urnas eletrônicas, entre urnas insta-
ladas nas seções eleitorais, urnas de 
contingência e urnas reservas. 

Atuarão no pleito 26.188 mesários, 
coordenados por 5.485 supervisores 
e um conjunto de colaboradores dis-
tribuídos em 200 pontos de apoio. 
Em Natal, são 1.249 urnas eletrônicas 
instaladas e mais 65 voltadas a contin-
gências. Há, ainda, 85 urnas reservas.

O número de mesários na capital é 
de 5.052, equivalente a 19% do total de 
pessoas que atuam voluntariamente 
no pleito deste ano no estado. 

Em todo o Rio Grande do Norte, 
estarão aptos a ir às urnas este ano 
2.447.178 eleitores, 560.929 deles so-
mente em Natal. As estatísticas apon-
tam que houve redução do custo por 
eleitor, em relação às Eleições Gerais 
de 2018, registrando-se um recuo de 
R$6,32 para R$5,88. O orçamento 
total de 2018 foi de R$15.124.161,00, 
contra os R$14.394.564,00 calculados 
para 2020.

O eleitorado em todo o RN evo-
luiu em dois anos cerca de 3,1%: 
de 2.373.691 eleitores (2018) para 
2.447.178 (2020). Em Natal, o cresci-
mento se deu em percentual menor 
(0,7%), de 556.983 para 560.929.

Foram formalizados 521 pedidos 
de registros de candidaturas a pre-
feito e 528 a vice-prefeito (a diferença 
entre um e outro decorre dos pedidos 
de renúncia e outras intercorrências) 
nos 167 municípios do Rio Grande do 
Norte. 

Só em Natal, 14 concorrentes for-
malizaram pedido de registro para 
a disputa ao cargo de prefeito (com 
uma renúncia) e 16 ao de vice-prefei-
to (havia até 2/11 três renúncias). As 
atualizações podem ser conferidas na 
plataforma DivulgaCand Contas, da 
Justiça Eleitoral. 

O número, contudo, reduziu para 
13 após a desistência de Fernando Pin-
to, do partido Novo, como informado 
em outubro com exclusividade pelo 
Agora RN. A saída foi ocasionada por 
motivos de saúde.

Apesar disso, o quantitativo de 
postulantes que desejam assumir o 
Palácio Felipe Camarão, sede do go-
verno municipal, localizado na zona 
leste, ainda é recorde. Ao todo, são dez 
homens (77%) e três mulheres (23%) 
disputando a prefeitura. 

O que aparece como favorito para 
assumir a próxima gestão é o atual 
prefeito Álvaro Dias (PSDB), que era 
vice de Carlos Eduardo até 2018, quan-
do este decidiu concorrer ao governo 
estadual. Algumas pesquisas de inten-
ção de votos dão vitória ao candidato 
ainda no primeiro. 

Contudo, diante de um número 
expressivo de indecisos (20%, em mé-
dia), algumas projeções de segundo 
turno são geradas, com o tucano e 
concorrendo com um dos três can-
didatos: Delegado Leocádio (PSL), 
Senador Jean (PT) e Kelps Lima (Soli-
dariedade). 

De acordo com a previsão do Tri-
bunal Regional Eleitoral, os nomes dos 
29 vereadores de Natal serão conheci-
dos até às 21h deste domingo, já que 
são decididos em único turno. 

O cargo de vereador, por sua vez, 
registrou em todo o estado 9.504 ins-
crições, 736 delas somente em Natal. 
Os dados atualizados por município e 
a situação das candidaturas, em qual-
quer tempo, podem ser acessados no 
sistema Divulgacand Contas, da Justi-
ça Eleitoral (Divulgação de Candidatu-
ras e Contas Eleitorais). 

Dos atuais integrantes da Câmara 
Municipal de Natal, 27 buscam a re-
novação do mandato. Eleika Bezerra 
(PSL) e Franklin Capistrano (PSB) op-
taram por encerrar suas atuações no 
legislativo da capital em 2020.

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER DAS ELEIÇÕES EM NATAL
EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA | O 
Agora RN coletou as principais 
informações que você, cidadão, 
precisa saber antes de ir às zonas 
eleitorais neste domingo 15 para 
exercer o direito democrático do 
voto

Eleições 
2020

560.929
é o número de eleitores 

em Natal

2.447.178
é o número de eleitores no 

Rio Grande do Norte

7.168
seções eleitorais em todo 

o Estado

1.249
Urnas eletrônicas 

5.052
mesários

13
é o número de candidatos à

Prefeitura do Natal 

736
é o número de candidatos a 

vereador

R$14.394.564,00
é o orçamento para as eleições 
2020 no Rio Grande do Norte

JOÃO GILBERTO / ALRN

Foram formalizados 521 pedidos de registros de candidaturas a prefeito e 528 a vice-prefeito nos 167 municípios do Rio Grande do Norte
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AFRÂNIO MIRANDA
Afrânio Ferreira de Miranda Filho 

é o candidato do Podemos à prefeitura 
de Natal. Empresário, ele concorre a 
um cargo eletivo pela primeira vez. 
Até junho ele atuava como presidente 
Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do estado. O candidato de 60 
anos é natural de Ceará-Mirim, dono 
da Miranda Computações e advogado 
especialista em Gestão Pública. 

Afrânio Miranda prometeu criar 
uma espécie de “Big Brother” no setor 
de licitações da Prefeitura, caso seja 
eleito. A proposta, de acordo com ele, 
é � lmar, e disponibilizar as gravações 
à população, de todos os pregões 
da prefeitura, para garantir mais 
transparência nas compras públicas.

O candidato anunciou, ainda, que 
vai determinar a realização de uma 
licitação para o sistema público de 
transporte e disse que vai exigir que a 
empresa vencedora coloque para rodar 
uma quantidade de ônibus que permita 
que todos os usuários andem sentados.

ÁLVARO DIAS 
Álvaro Costa Dias nasceu em Caicó 

e tem 61 anos. O atual prefeito de Natal 
é casado, médico e filiado ao Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB). Foi 
eleito vice-prefeito da capital potiguar 
nas eleições de 2016 na chapa liderada 
por Carlos Eduardo Alves (PDT), mas 

assumiu o cargo de prefeito em 6 de 
abril de 2018, por ocasião da renúncia 
do titular. Além disso, foi vice-prefeito 
de Caicó, deputado estadual por cinco 
legislaturas e deputado federal pelo 
estado do Rio Grande do Norte.

Sobre corte de gastos, o prefeito de 
Natal disse que, apesar de esta proposta 
não constar em seu programa de 
governo, vai promover uma redução 
no número de secretarias municipais 
caso seja reeleito. O chefe do Executivo 
natalense disse ainda que vai priorizar, 
caso seja reeleito, a realização da 
licitação do transporte público da 
cidade. Há dois anos e meio no cargo, 
Álvaro culpou a pandemia do novo 
coronavírus pelo fato de o processo de 
licitação dos ônibus estar parado na 
Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU).

CARLOS ALBERTO
Carlos Alberto tem 52 anos, é 

casado, pai de três � lhos e natural 
de São Paulo/SP. É doutor em 
Administração e trabalha como 
professor da UFRN há 23 anos. Já 
atuou como subsecretário estadual de 
Turismo. Em 2012, foi candidato a vice-
prefeito de Natal e, em 2018, concorreu 
ao governo do estado. Atualmente, 
ocupa o cargo de presidente municipal 
do Partido Verde.

O candidato do PV defende que a 
gestão municipal deixe de abastecer 
o fundo previdenciário dos servidores 
públicos. Segundo ele, a atual condição 
� nanceira da prefeitura não permite 
que uma “poupança” seja mantida 
enquanto há dé� cit de vagas no ensino 
infantil. Ele disse que, se for eleito, vai 
propor a utilização dos recursos para 

investir na educação.
Carlos Alberto defendeu, ainda, 

acabar com contratos com empresas 
terceirizadas. De acordo com ele, caso 
servidores que prestam serviços à 
prefeitura através das empresas fossem 
absorvidos pela gestão municipal, a 
arrecadação da previdência também 
melhoraria – apesar de que os gastos 
também seriam elevados.

CORONEL AZEVEDO
Coronel Azevedo tem 54 anos, é 

casado, pai de duas filhas e mestre na 
área de administração pública pela 
Universidade Complutense de Madrid. 
Em 1998, ingressou na Polícia Militar 
do RN. Também, integrou o Gabinete 
Militar do Governo do Estado por 10 
anos e comandou o Bope do Rio Grande 
do Norte. Em 2018, foi eleito para o cargo 
de deputado estadual no estado do Rio 
Grande do Norte, pelo Partido Social 
Liberal com 27.606 votos. Desde então, 
ele, natural de Recife, é filiado ao Partido 
Social Cristão, pelo qual concorre a 
prefeitura. 

O candidato afirmou que pretende 
criar, caso seja eleito, um programa 
municipal para conceder auxílio social 
permanente a pessoas em situação de 
vulnerabilidade. O benefício, inspirado 
no auxílio emergencial pago pelo 
Governo Federal durante a pandemia 
do novo coronavírus, seria bancado 
exclusivamente com recursos da 
Prefeitura do Natal.

No ensino infantil, Coronel Azevedo 
lamentou o fato de que, hoje, não há 
vagas suficientes em creches da rede 
pública em Natal. Para solucionar o 
problema, ele afirmou que vai propor 
propõe a criação de um “vale-creche”, ou 

seja, a distribuição de vouchers para que 
mães matriculem seus filhos em creches 
particulares, sendo tudo bancado pela 
prefeitura.

CORONEL HÉLIO 
Coronel Hélio Oliveira tem 56 

anos, é casado, pai e empresário. Ele, 
natural do Rio de Janeiro/RN, também 
é Aviador da reserva da Aeronáutica, 
graduado em Ciências Aeronáutica e 
atual Diretor de Relações Institucionais 
da Associação dos Polos Industriais do 
Rio Grande do Norte (ASPIRN). Disputa 
a prefeitura pelo Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro – sigla que é 
presidente estadual.

No ensino, o lamentou que, 
atualmente, a rede municipal não 
ofereça vagas su� cientes em creches. 
Ele a� rmou que, se for eleito, vai acabar 
com o problema distribuindo vouchers, 
que poderão ser usados pelas mães em 
creches particulares da cidade. 

Coronel Hélio disse também 
que vai rede� nir o papel da Guarda 
Municipal, atribuindo a corporação 
novas atribuições. Ele disse que, em 
seu eventual governo, os guardas vão, 
além de proteger o patrimônio público 
(função atual), atuar na orla e em 
praças da cidade.

DELEGADO LEOCÁDIO

Delegado da Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte, Delegado Leocádio 
(PSL) tem 59 anos, é casado, natural 
de Recife e vai disputar a prefeitura de 
Natal pela primeira vez. Antes, ele foi 
secretário de segurança pública e defesa 
social na gestão Micarla de Sousa. 
Em 2018, foi candidato pelo Partido 
Social Cristão (PSC) a vice-governador 
na chapa com Brenno Queiroga 
(Solidariedade), que terminou em 
quarto lugar. Já em 2016, foi candidato a 
vereador de Natal pelo PMB. 

O candidato disse que a principal 
meta de sua gestão será acabar com 
a corrupção. De acordo com ele, com 
menos desvios de recursos públicos, 
será possível obter mais dinheiro para 
realizar investimentos em diversas 
áreas da cidade, especialmente nos 
serviços básicos.

Na área da saúde, o candidato 
defendeu a modernização do 
atendimento através do uso da 
tecnologia. Ele disse que sua gestão vai 
focar na implantação de mecanismos 
com o prontuário eletrônico e a 
telemedicina. Além disso, ele falou que 
hoje a prefeitura gasta mal na saúde 
e que as unidades básicas de saúde 
estão mal distribuídas. Ele também 
a� rmou que planeja amplias as equipes 
hoje existentes – que são cerca de 130, 
quando as entidades médicas a� rmam 
que o ideal seria pelo menos 200.

FERNANDO FREITAS
O candidato do PCdoB tem 

56 anos, é casado e natalense. 
Concorrendo pelo Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), esta é a primeira 
que Fernando Freitas participa 
de uma disputa eleitoral. Ele é 

CONFIRA O PERFIL DOS CANDIDATOS À PREFEITURA DO NATAL
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engenheiro formado pela UFRN, pós-
graduado em gestão pública e já atuou 
como subsecretário de habitação e 
subsecretário de infraestrutura do 
governo do estado. 

O candidato a� rmou que, se 
for eleito, vai exigir das empresas 
de ônibus da cidade que todos os 
veículos tenham ar condicionado e 
internet gratuita para os usuários. 
Além disso, ele defende que toda a 
frota de ônibus seja renovada a cada 
quatro anos e que, inicialmente, 
pelo menos 25% dos carros tenham 
motor elétrico, para reduzir a 
emissão de gás carbônico para a 
atmosfera. 

Fernando Freitas disse que vai 
sugerir também a adoção de um IPTU 
progressivo. Ou seja, quanto maior o 
tamanho do imóvel, maior a taxa paga 
pelos proprietários. Na avaliação dele, 
isso não geraria inadimplência, apesar 
de o valor do IPTU já ter subido, nos 
últimos dois anos, acima da média de 
anos anteriores. Ele chamou a medida 
de “justiça � scal”.

HERMANO MORAIS
Hermano Morais é um bancário 

e político brasileiro � liado ao Partido 
Socialista Brasileiro (PSB). Em 2010, 
foi eleito deputado estadual, com 
35.294 votos. Em 2012, Hermano, 
natural de Natal, foi candidato 
a prefeito de Natal pelo PMDB, 
chegando ao segundo turno com 
153.522 votos (41,69%), mas foi 
derrotado. Em 2018, foi reeleito para 
a Assembleia Legislativa. Hoje, aos 
58 anos, disputa pela segunda vez a 
gestão da capital.

O candidato disse que vai 

implantar, caso seja eleito, um 
programa para garantir renda 
mínima a moradores da capital 
potiguar que estejam em situação 
de vulnerabilidade social.

Para possibilitar o pagamento 
do programa de renda mínima, 
Hermano propõe diminuição de 
despesas que ele considera supér� uas 
da prefeitura. Segundo ele, em sua 
gestão, não haverá “desperdício” nem 
“malversação” de dinheiro público. 
“Vamos fazer uma gestão austera”, 
disse ele.

JAIDY OLIVER
Jaidy Oliver tem 65 anos, é 

solteira e mossoroense. Funcionária 
pública da área da saúde, a pastora 
nunca disputou nenhum cargo 
eletivo e concorre pela primeira vez 
à Prefeitura do Natal.

A candidata a� rmou que, se 
for eleita, vai construir na capital 
potiguar, nos seis primeiros 
meses de gestão, uma creche com 
funcionamento 24 horas por dia. 
De acordo com ela, a implantação 
da unidade seria um projeto-piloto, 
dentro de um planejamento maior 
para ampliar a oferta de vagas na 
educação infantil de Natal.

Jaidy promete, também, 
fazer uma vistoria completa nas 
unidades de saúde. Ela a� rmou 
que, atualmente, há desperdício de 
recursos públicos, pois, apesar de 
a prefeitura investir mais do que a 
Constituição exige, faltam insumos 
em postos e hospitais. Ela falou que, 
como prefeita, terá o controle sobre 
a forma como a verba da saúde está 
sendo empregada.

KELPS LIMA
Kelps Lima tem 48 anos, é casado, 

natalense, advogado e político 
brasileiro. É formado em Direito, tem 
Pós-Graduação em Gestão Pública 
e Mestre em Políticas Públicas pela 
UFRN. Atualmente está ocupando 
cargo de deputado estadual pelo 
terceiro mandato na Assembleia 
Legislativa do RN. É candidato a 
prefeito de Natal pelo Solidariedade 
– partido que ele fundo no estado em 
2013.

O candidato a� rma que, se for 
eleito, vai congelar o valor do IPTU 
por quatro anos, aplicando apenas a 
reposição da in� ação. Ele critica os 
últimos aumentos do imposto e diz que 
a verba extra proveniente dos reajustes 
serviu para pagar cachê de artistas 
contratados para tocar em eventos 
promovidos pela prefeitura.

Na área da educação, Kelps se 
compromete a universalizar o acesso a 
creche, sugerindo até pagar a matrícula 
em unidades particulares de educação 
infantil. No ensino fundamental, ele 
defende mais investimentos para 
reverter indicadores que mostram 
Natal nas últimas posições do ensino 
no País, entre as capitais. E acusa 
os gestores de deliberadamente 
boicotarem a educação.

NEVINHA VALENTIM

Nevinha Valentim é natural de 
Parelhas, historiadora e bancária 
aposentada. Aos 61 anos, ela é um 
dos quatro nomes da primeira 
candidatura coletiva à prefeitura da 
cidade.  Daniel Morais, administrador 
hoteleiro e estudante de Direito na 
UERN; Liliana Linck, graduada em 
Filoso� a e Letras Português pela UFRN 
e mestre em Filoso� a pela UFPB; e Sol 
Victor, formada em Ciências Sociais e 
mestranda em Ciências Políticas pela 
UFRN, compõe a chapa do Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL). A 
candidata pregou uma administração 
horizontal, que só tome decisões 
importantes após ouvir conselhos e 
demais instâncias sociais que podem 
auxiliar a prefeitura. No transporte, 
a representante da Coletiva do Sol 
destacou que é preciso “pensar fora 
da caixa”. Ela cobrou a � nalização 
do Plano Mobilidade Urbana. Com o 
instrumento, segundo ela, o Município 
pode reivindicar junto ao Governo 
Federal recursos para ampliar os 
investimentos na área.

ROSÁLIA FERNANDES 
Rosália Fernandes tem 53 anos 

Rosália Fernandes tem 53 anos, é 
natural de Marcelino Vieira, foi criada 
em Mossoró e mora em Natal desde 
1998. Entrou no serviço público como 
auxiliar de enfermagem e, atualmente, 
é assistente social no Hospital Walfredo 
Gurgel. Rosália já foi candidata 
a deputada estadual e disputa a 
Prefeitura do Natal Partido Socialista 
dos Trabalhadores Uni� cado (PSTU) - 
pela segunda vez.

A candidata prometeu ainda que, 

se eleita, vai elevar o investimento 
da prefeitura em transporte público 
para cerca de 10% da receita corrente 
líquida. Além disso, Rosália disse que 
vai cobrar o pagamento da dívida que 
as empresas de transporte têm com a 
prefeitura.

Rosália Fernandes propõe 
aumentar o investimento da prefeitura 
na saúde. Ela defende que a gestão 
municipal aplique pelo menos 25% da 
receita corrente líquida no setor – o 
que proporcionaria a contratação 
de médicos, dentistas, enfermeiros, 
nutricionistas e assistentes sociais, para 
compor as equipes de saúde da família 
que hoje estão incompletas.

SENADOR JEAN
Jean Paul Prates tem 52 anos, é 

solteiro, natural do Rio de Janeiro/RN e 
assumiu a cadeira no Senado em 2019, 
com a eleição de Fátima Bezerra para 
o governo do Rio Grande do Norte. Ele 
é advogado, economista, foi secretário 
estadual de Energia e tem atuação na 
área de energia eólica.

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

Na área da saúde, Jean propõe 
a criação do “Mais Médicos Natal”. 
O programa – inspirado no Mais 
Médicos, criado no governo Dilma 
Rousse�  – prevê o estabelecimento 
de uma parceria entre a prefeitura e 
universidades públicas para a lotação 
de médicos recém-formados em postos 
de saúde.

CONFIRA O PERFIL DOS CANDIDATOS À PREFEITURA DO NATAL
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No próximo domingo 15, elei-
tores do Brasil inteiro vão às 
urnas para eleger os prefeitos 

e vereadores de cada município do 
País. Por causa da pandemia do no-
vo coronavírus, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) adotou algumas me-
didas para que a votação seja feita 
com segurança.

Em todo o Rio Grande do Norte, 
2.447.178 eleitores estão aptos a irem 
às urnas no domingo. 

As Eleições 2020 ocorrerão em 
1.521 locais de votação, onde estarão 
organizadas 7.168 seções eleitorais, 
com disponibilidade de 7.676 urnas 
eletrônicas – entre urnas instaladas 
nas seções eleitorais, urnas de contin-
gência e urnas reservas. Atuarão no 
pleito 26.188 mesários, coordenados 
por 5.485 supervisores e um conjunto 
de colaboradores distribuídos em 200 
pontos de apoio.

 Na capital Natal, o número de 
eleitores aptos é de 560.929, o que re-
presenta cerca de 22,9% do total. Serão 
1.249 urnas eletrônicas instaladas e 
mais 65 voltadas a contingências, além 
de 85 urnas reservas. Ao todo, foram 
formalizados 521 pedidos de registros 
de candidaturas a prefeito e 528 a vice-
-prefeito no Estado. 

Este ano, o horário das eleições foi 
ampliado em uma hora, com o intuito 
de evitar aglomerações nos respec-
tivos locais de votação. Desta forma, 
o horário que os eleitores poderão ir 
às urnas será de 7h às 17h e com um 
horário preferencial para pessoas com 
mais de 60 anos, das 7h às 10h. 

Os eleitores com idade inferior a 
60 anos que comparecerem ao local de 
votação não serão impedidos de votar, 
mas deverão aguardar no � m da � la 
ou em � la separada.

SEGURANÇA SANITÁRIA
Foi elaborado um plano de Se-

gurança Sanitária da Justiça Elei-
toral, conforme as recomendações 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), determinando que todas as 
seções devem dispor de álcool em 
gel e as � las deverão ter demarca-
ções no chão para sinalizar o dis-
tanciamento mínimo de 1 metro 
entre os eleitores.

Além disso, a Justiça Eleitoral de-
verá fornecer aos mesários máscaras 
de proteção facial, viseiras plásticas, 
álcool em gel de uso individual e álcool 
70% para a higienização das superfí-
cies e dos objetos na seção eleitoral. Em Natal, o número de eleitores aptos é de 560.929, o que representa cerca de 22,9% do total votantes em todo o Rio Grande do Norte

REPRODUÇÃO

ELEIÇÕES 2020: VEJA DICAS 
PARA VOTAR COM SEGURANÇA
VOTO SEGURO | Horário das eleições foi ampliado em uma hora, com o intuito de evitar aglomerações nos respectivos locais de votação. Desta forma, o horário que os eleitores poderão ir às 
urnas será de 7h às 17h, tendo horário preferencial para idosos acima dos 60 anos, das 7h às 10h. Justiça Eleitoral alerta que quem não estiver usando máscara será barrado da votação

Eleições 
2020

2,4 milhões
é a número de eleitores aptos 

ao voto no RN

521
é o número de candidatos a 
prefeito em todo o Estado

USO DE MÁSCARA OU VISEIRA
O uso de máscara ou da viseira 

nestas eleições será obrigatório. O elei-
tor que não estiver usando máscara ou 
viseira de proteção facial será barrado 
da votação. Caso haja tentativa forçada 
de votação, a Polícia Militar poderá ser 
acionada pelo chefe da seção eleitoral.

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA
Para evitar o contágio do Covid-19 

durante a votação, a identi� cação 
biométrica não será exigida. O uso do 
álcool em gel pode atrapalhar a identi-
� cação e atrapalhar e atrasar o eleitor 
durante a votação. 

O TSE recomenda que os eleitores 
baixem o aplicativo do E-Titulo para 
que a via digital funcione como do-
cumento o� cial, evitando o manuseio 
de documentos de papel. No entanto, 
o eleitor pode levar algum outro do-
cumento o� cial com foto: carteira de 
identidade, CNH, carteira de trabalho,  
passaporte ou carteira de categoria 
pro� ssional.

CANETA
Como não haverá a leitura biomé-

trica disponível, o Tribunal Superior 
Eleitoral orienta que cada eleitor leve 
sua própria caneta para assinar o ca-
derno de votação com a foto e o nome 
do eleitor. Isso para evitar o comparti-
lhamento do objeto durante a votação. 
O eleitor também pode aproveitar para 
usar a caneta no momento de apertar 
as teclas da urna, caso não queira ter 
contato diretamente com o objeto. As 
urnas serão higienizadas por técnicos 
designados pelo TRE e cartórios eleito-
rais a � m de evitar qualquer dano.
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AZMAC - ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os senhores acionistas da AZMAC - Administração da Zona de Processamento e 
Exportação de Macaíba S/A. Sociedade de Economia Mista, a se reunir na Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada no dia 25 de Novembro de 2020, as 17h00min, de forma virtual, através do link: 
https://bit.ly/3klareQ, para examinar, discutir e deliberar: Sobre a situação da AZMAC - Administradora da Zona 
de Processamento e Exportação de Macaíba S/A, diante da Resolução CZPE nº 16, de 19 de Outubro de 2020 
– DOU, 21/10/2020, onde INDEFERIU o nosso pedido de reconsideração para PORROGAÇÃO dos prazos 
para conclusão das obras de implantação da infraestrutura de funcionamento da ZPE/Macaíba/RN e abertura 
de procedimento para declaração de caducidade de criação da ZPE/Macaíba/RN.  
 

Macaíba/RN, 12 de Novembro de 2020. 
Cicero Kelmer Cunha Monteiro – Presidente do Conselho de Administração. 

 
2x5 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 
 

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 09.305.229/0006-13, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI para atividade de ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS EM GERAL 
(SUPERMERCADO), localizada na Rua Manoel Nogueira, 1129, Bi Centenário, Mossoró-RN.  

 
Pablo Marcel de Souza Oliveira 

Requerente 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

EOLICA BAIXA VERDE S.A., CNPJ 11.613.311/0001-42, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença de Alteração da 
Subestação de Energia Cabeço Preto com 55 MVA, localizado na Zona Rural do Município de João 
Câmara/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CNPJ 08.429.821/0001-50 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Fica convocado o Conselho de Representantes da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DO RN, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, na sua sede social, situada à Av. Bernardo 
Vieira, 576, Quintas, Natal-RN, às 10h00min, na data de 30/11/2020, com a presença mínima de 2/3 do total 
dos filiados em dia, ou em segunda convocação, às 10h30min do mesmo dia com o número mínimo de 50% 
dos membros, para deliberarem sobre;  a) Autorização para diretoria da FTI/RN firmar negociações coletivas 
de trabalho para categorias inorganizadas em sindicatos; b) Instaurar dissídio coletivo de trabalho em caso de 
fracasso nas negociações. c) Outros assunto de interesse da entidade.  

Natal/RN, 13/11/2020 
Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 
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FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CNPJ 08.429.821/0001-50 

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Fica convocado o Conselho de Representantes da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DO RN, para reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinárias, na sua sede social, situada à Av. Bernardo 
Vieira, 576, Quintas, Natal-RN, às 08h00min, na data de 30/11/2020, com a presença mínima de 2/3 do total 
dos filiados em dia, ou em segunda convocação, às 08h30min do mesmo dia com o número mínimo de 50% 
dos membros, para deliberarem sobre; a) Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do exercício 2019; 
No mesmo dia e local, convoca o mesmo conselho, com os mesmos critérios para quórum, em primeira 
convocação às 09h00min ou em segunda convocação às 09h30min, para deliberarem sobre: a) Aprovação da 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2021.  

Natal/RN, 13/11/2020  
Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 
18.735.376/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA – LS, para extração de areia, numa área de 40,00 hectares, inserida 
na poligonal do Processo DNPM 848.149/2015, localizada no leito do Rio Assu, zona 
rural do município de Ipanguaçu-RN. 
 

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA  
Requerente 

 

Concessão de Renovação de Licença de Operação 
POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA - CNPJ: 11.290.066/0001-80, torna público que 
recebeu do IDEMA a Renovação de Licença de Operação, N0 2020-149600/TEC/RLO-0242, com prazo de 
validade até 05/11/2026, para atividade de Transporte de Cargas Perigosas, empreendimento localizado na 
Rua Monsenhor Freitas, 60 – Centro - Parazinho/RN. 

Ricardo Bruno dos Santos – Diretor 
 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

VISITAÇÃO | Número corresponde a 60% em comparação ao ano passado e confirmam a retomada
da atividade turística no Rio Grande do Norte, um dos principais motores da economia estadual

O Aeroporto Internacional Gover-
nador Aluízio Alves registrou 
110 mil passageiros no mês 

de outubro, somando os embarques 
e desembarques. Esse número cor-
responde a 60% em comparação ao 
ano passado. Os dados são do setor 
de inteligência da Empresa Potiguar 
de Promoção Turística (Emprotur) e 
con� rmam a retomada da atividade 
turística no Rio Grande do Norte, um 
dos principais motores da economia 
estadual.

“É uma alegria ver novamente essa 
movimentação em nosso aeroporto. 
Comprova que o trabalho de planeja-
mento da retomada foi bem desenvol-
vido. É importante ressaltar a união 
entre o governo e as entidades do trade 
turístico durante todo esse processo. 
Teremos uma excelente alta tempora-
da, isso signi� ca crescimento da eco-
nomia do estado, geração de emprego 
e renda”, comemorou Aninha Costa, 
secretária de turismo do RN.

O transporte aéreo foi um dos se-
tores mais afetados pela pandemia da 
Covid-19, que em abril registrou o mês 
de maior queda de passageiros e voos 
pelas companhias. Nos últimos meses, 
a partir do Plano de Retomada, o foco 
tem sido no aumento dos voos domés-

ticos regulares e fretados para o estado 
de várias partes do Brasil.

O volume de passageiros em ou-
tubro manteve a taxa de crescimento 
em torno de 50% em relação ao mês 
anterior. A previsão para dezembro é o 
crescimento de 110% em relação a ju-
lho deste ano, e a recuperação de 80% 
da malha doméstica do estado para 
janeiro de 2021.

Os números também re� etem o 
investimento na promoção do des-

tino, para o qual foram realizadas 
diversas campanhas com operado-
ras de viagens, companhias áreas e 
também para os turistas. “Fomos o 
primeiro estado do Brasil a receber 
o selo Safe Travels do WTTC e cria-
mos o selo turismo + protegido para 
nos posicionarmos com um desti-
no seguro e isso nos colocou numa 
posição de destaque no âmbito da 
retomada”, a� rmou Bruno Reis, pre-
sidente da Emprotur.

Governo do Estado prevê recuperação de 80% da malha doméstica para janeiro de 2021

Aeroporto de São Gonçalo passou 
dos 110 mil passageiros em outubro

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

HOMEM MATA CACHORRO E É O 1º A SER PRESO 
PELA NOVA LEI DE MAUS-TRATOS NO RN

A notícia é trágica e merece que nós soltemos os cachorros. A ex-
pressão, que indica manifestação de ira, também se refere a compor-
tamento agressivo, que foi o ato praticado pelo criminoso da notícia.

FROTA DE ÔNIBUS DE NATAL DEVE 
SER 100% RESTABELECIDA A PARTIR 
DESTA TERÇA-FEIRA 10

Algumas palavras se referem a um 
conjunto de seres da mesma espécie, 
mesmo empregadas no singular. É o 
caso de “frota”, que indica o coletivo de 
navios, aviões e veículos em geral.

EQUIPE PAULISTA GARANTE
VANTAGEM DE PODER EMPATAR
NO JOGO DE VOLTA NO MORUMBI

São chamados adjetivos pátrios 
ou gentílicos  aqueles que se referem 
à procedência, à nacionalidade ou ao 
lugar de origem de alguém ou de algu-
ma coisa.

São derivados de substantivos: 
música espanhola, cidadão brasileiro, 
jogador argentino, repórter catarinen-
se. Paulista se refere ao estado de São 
Paulo; já “paulistano”, à cidade, que é 
capital do estado.

ADVOGADO DE CASO MARIANA FERRER É VISTO 
COMO OLAVISTA, OSTENTADOR E RELIGIOSO

Derivado do Latim, advogado vem de “advocatu-”, no sentido de “chamado 
para junto (para defender)”.  Daí a alternância entre G e C: advogado, advoca-
cia. O advogado da notícia não só defendeu seu cliente, mas também agrediu 
a outra parte.
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QRCODE
Acesse e con� ra o clipe 

“Asas para voar” na 
segunda-feira 16, às 20h

O FORRÓ 
DE TANDA 
MACÊDO

LANÇAMENTO | Nesta segunda-feira 16, cantora Tanda Macêdo lança o primeiro clipe da carreira – e promete um forró raiz e delicado

Tanda Macêdo lança na 
próxima segunda-feira 
16, às 20h, no YouTube, o 

primeiro clipe da carreira como 
cantora. A música escolhida 
foi “Asas para Voar”, escrita por 
Vinícius Lins e Stenio Carvalho. 
A canção faz parte do álbum de 
estreia da artista, gravado junto 
ao Trio Candeeiro Jazz, formado 
por Jubileu Filho, Sérgio Groove e 
Zé Hilton do Acordeon, e que deve 
estar disponível nas principais 
plataformas de streaming até o � m 
do ano. 

Com cenas gravadas em Pipa 
e Extremoz, o clipe conta com 
a participação de André Dias 
e Malu Macêdo, marido e � lha 
de Tanda. Apesar de ter sido 
composta antes da pandemia, 
a letra da canção abrange o 
momento atual, já que aborda 
questões como distâncias e 
afeto, tudo embalado pelo mais 
genuíno forró. 

“Sinto que o ano de 2020 tem 
sido um divisor de águas em minha 
carreira”, declarou Tanda. A cantora 
consegue imprimir uma nova 
identidade ao gênero, com um quê 
de bossa nova na voz delicada. 

Dirigido por Carito Cavalcanti 
e Praieira Filmes, o videoclipe 
é uma idealização do Quintal 
de Tanda e foi realizado com 
recursos provenientes do Edital 
de Fomento à Cultura Potiguar 
2019, por meio do patrocínio 
do Governo do Estado do RN, 
Fundação José Augusto e do 
Sebrae RN. 

Sinto que o ano de 2020 
tem sido um divisor de 

águas em minha carreira”“
TANDARA MACÊDO 

CANTORA

CARITO CAVALCANTI 

Quando?
Segunda-feira, 16

De que horas?
20h

Onde?
YouTube
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daniela.freirecosta@yahoo.com.br

NÃO É EXCLUSIVIDADE NO RN 
Ontem, a coluna trouxe a 

informação de que há candidatos a 
prefeito pelo interior do RN recebendo 
o auxílio emergencial. Nesta sexta, 
o jornalista do UOL Josias de Souza 
repercutiu dados de auditoria do 
Tribunal de Contas da União que 
mostra que há no Brasil mais de 10 
mil candidatos a prefeito, vice-prefeito 
e vereador recebendo parcelas do 
“coronavoucher”. 

NA LISTA 
No último dia 6 de novembro, 

um despacho assinado pelo ministro 
Bruno Dantas tornou pública a 
lista produzida pelo TCU contendo 
os nomes. Do RN, há cerca de 
60 candidatos que estão entre 
os bene� ciados. Três disputam 
prefeituras e onze são candidatos a 
vice-prefeito. 

DISPARIDADE 
O TCU destaca que entre eles 

tem gente com patrimônio igual 
ou superior a R$ 300mil. E há ainda 
aqueles casos em que o patrimônio 
declarado do candidato supera 1 
milhão de reais. Segundo o órgão 
� scalizador, isso demonstra que são 
“potenciais integrantes do rol de 
inclusões indevidas do benefício”. 

SÃO APENAS SUSPEITOS 
No entanto, a Corte de Contas 

alerta para pontos como os de 
que esses resultados são apenas 
“indícios de renda incompatível com 
o auxílio”. Há ainda risco de erro de 
preenchimento pelo candidato e 
risco de fraudes estruturadas com 
dados de terceiros. “Só o Ministério 
da Cidadania pode con� rmar se o 
pagamento é indevido”, diz o TCU. 

BOLSA ESCÁRNIO 
Para o jornalista Josias de Souza, 

“aspirantes a mandatos em âmbito 
municipal na lista de ajuda federal” 
estão “transformando numa espécie 
de Bolsa Escárnio a verba que serviria 
para levar comida à mesa de lares 
pobres durante a pandemia”. 

NO ESCURINHO... 
Na opinião dele, esses candidatos 

“exageraram na desfaçatez”. 
“Tornaram-se contos do vigário 
nos quais os eleitores podem cair. 
Sob holofotes, pediram votos como 
pessoas de bem. No escurinho, se 
deram bem”, escreveu o jornalista. 

NO PLENÁRIO... 
As cenas do vereador Cícero 

Martins a� rmando, durante 
sessão na Câmara Municipal de 
Natal, que o TSE e o TRE-RN serão 
culpados pelas mortes por covid que 
ocorrem após o período eleitoral 
estão sendo compartilhadas pelos 
grupos de WhatsApp. O próprio 
parlamentar publicou um vídeo com 
as declarações. “Mandaram o povo ir 
para a rua morrer de Covid”, disse ele, 
que emendou: “O TRE é um canalha”.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Moda: Lançado em 1917, o 

Converse All Star é um clássico. E 
a revista Vogue Brasil contou que 
depois que Kamala Harris, vice-
presidente eleita dos Estados 
Unidos, passou boa parte da 
campanha eleitoral com eles 
nos pés, o tênis promete virar o 
modelo da vez. 

>>De Josias de Souza: “O 
governo de Jair Bolsonaro 
seria outro se um surto de 
ridículo baixasse no Palácio do 
Planalto. Mas o presidente tem 

Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que o governo seja 
obrigado a executar um plano 
para controlar o avanço do 
desmatamento e cumprir as 
metas climáticas assumidas pelo 
país em acordos internacionais. 
Na peça, o pedido para que o 
governo seja obrigado a executar 
um plano para controlar o 
avanço do desmatamento e 
cumprir as metas climáticas 
assumidas pelo país em acordos 
internacionais.

dificuldades para enxergar a 
dimensão do ridículo. No caso da 
sucessão presidencial americana, 
Bolsonaro sempre operou sem 
um Plano B. Deu com a cara 
no muro. Em vez de recuar, fica 
batendo com a cabeça na parede, 
esperando que se abra uma porta 
de acesso à Trampolândia”. 

>>Um grupo de sete partidos 
e dez entidades entraram esta 
semana com uma ação no 

A designer de joias potiguar Sheila Moraes 
recebeu a visita da apresentadora e 
herdeira do SBT Patrícia Abravanel e sua 
irmã Rebeca em seu estande no Salão 
CasaModa, em São Paulo

O promotor cultural Rodrigo Bico teve a candidatura a vereador de Natal bem prestigiada 
pelo prefeitável do PT Senador Jean e pela governadora Fátima Bezerra

CONTRADITÓRIO 
Cícero Martins criticou o fato de 

o Rio Grande do Norte ter o estado de 
calamidade pública decretado pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao mesmo 
tempo em que irá realizar a votação 
presencial nas eleições de amanhã. 

 SEGUNDA ONDA? 
O jornal O Globo mostrou ontem 

que nove capitais brasileiras estão 
testemunhando um avanço de 
infecções por coronavírus, segundo 
levantamento do sistema InfoGripe, 
assinado pela Fiocruz com base em 
registros do Ministério da Saúde, e 
Natal está entre elas. 

PIOR LUGAR 
De acordo com a reportagem, 

dados coletados até o último dia 31 
mostraram que oito dos municípios 
mais ameaçados são das regiões Norte 
e Nordeste. 

CRESCIMENTO 
Segundo revela o levantamento, 

a capital potiguar está fazendo 
parte do grupo em que houve 
uma probabilidade moderada de 
crescimento, ou seja, maior que 75%, 
da Covid-19. Além de Natal, Belém, 
Fortaleza, Macapá, Salvador e São Luís 
estão nessa lista. 

DO LADO 
Em tempo: uma “forte tendência”, 

ou superior a 95%, de avanço da 
pandemia foi detectada na nossa 
vizinha João Pessoa. 

RECONHECIMENTO 
O deputado Francisco do 

PT apresentou projeto de lei 
reconhecendo como patrimônio 
cultural imaterial do Estado a 
“Chegança de Barra de Cunhaú”. 
Trata-se da simulação de batalhas 
navais entre mouros e cristãos pela 
posse da Península Ibérica. Em Barra 
de Cunhaú é tradição as apresentações 
da versão nordestina, originada das 
mouriscadas da Península Ibérica e 
Danças Mouriscas da Europa. 

QUEM AGUENTA ESSE CHEFE? 
A trégua entre o presidente 

Jair Bolsonaro e o vice Hamilton 
Mourão durou apenas 24 horas, de 
acordo com o jornal O Estado de S. 
Paulo. É que nesta sexta Bolsonaro 
voltou a demonstrar irritação com 
o vice. “Numa conversa no início da 
tarde desta sexta-feira, 13, ele disse a 
auxiliares que o general da reserva não 
‘ajuda’ o governo”. Desta vez, o motivo 
da queixa foi a entrevista em que 
Mourão disse que a vitória de Joe Biden 
nos EUA é cada vez mais “irreversível”.  
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sabadou do jeito que a gente gosta, Áries! Depois de 
uma sexta-feira puxada, você terá motivos de sobre 
pra relaxar. O primeiro deles vem da Lua, que segue o 
baile em Escorpião e passa suas últimas horas na fase 
Minguante, se preparando para assumir a fase Nova. 

Libra, tá sentindo uma vibe meio esquisitona? Um mal-
estar repentino? Sabe qual é a razão? A Lua nova de 
Escorpião se aproxima! A troca de fases vai acontecer 
na madrugada de sábado para domingo e as energias 
devem mexer com as suas emoções durante todo o dia.

Acabou! Acabou! Acabou! Sim, Touro, meu cristalzinho, 
você sobreviveu à sexta-feira 13. E o sábado promete 
ser maravigold! A começar por um aspecto lindão entre 
Mercúrio e Urano, que permitirá que você elimine as 
incertezas que causavam muita ansiedade. 

Na madrugada de hoje para amanhã acontece a entrada 
da Lua na fase Nova, no signo de Escorpião. Essa 
infl uência já pode ser sentida durante o sabadão e deve 
perdurar por mais alguns dias, mexendo com emoções e 
sentimentos soterrados no mais profundo de sua psique.

Hoje é dia de Lua Nova no signo de Escorpião, fenômeno 
que já infl uenciou o seu dia de ontem. A transição da Lua 
da fase Minguante para a Nova acontece na madrugada 
entre o dia 14 e o dia 15 e promove uma energia densa, 
capaz de mexer com os sentimentos mais profundos.

Sagita, se prepare, meu cristalzinho! Hoje o dia começa 
com infl uência da chegada da Lua Nova no signo de 
Escorpião. A mudança de fase real ofi cial da Lua vai 
rolar só durante a madrugada, mas os efeitos dessa 
transição já é capaz de espalhar infl uências no astral.

Hoje é dia de Lua Nova no signo de Escorpião, fenômeno 
que já infl uenciou o seu dia de ontem. A transição da Lua da 
fase Minguante para a Nova acontece na madrugada entre 
o dia 14 e o dia 15 e promove uma energia densa, capaz 
de mexer com os sentimentos mais profundos de seu ser.

Caprica, não está sendo fácil, né? A Lua Nova de 
Escorpião chega ao céu na madrugada de hoje para 
amanhã e já espalha vibes tensas no astral. Como 
consequência, você pode estar se sentido perturbadx 
emocionalmente e estar tendo noites insones.

Leão, meu cristalzinho, a sexta foi beeeem puxada e o 
sábado promete ser melhor. Apesar disso, o astral ainda 
inspira cautela e atenção. Na madrugada do dia 14 para 
o dia 15 a Lua faz a transição da fase Minguante para a 
fase Nova, no signo de Escorpião. 

 Aquário, sabe qual é a razão da sua perturbação 
emocional? Na madrugada de sábado para domingo 
acontece a entrada da Lua Nova de Escorpião, signo que 
tem relação profunda com o subconsciente e que pode 
gerar emoções e perturbações profundas.

Eita, Virgem! Acordou se sentindo perturbadx 
emocionalmente? Teve pesadelos ou dormiu muito mal? 
É bem provável que sim, afi nal, hoje a Lua faz a transição 
da fase Minguante para a fase Nova em Escorpião! Essa 
Lua é muito poderosa e produz sensações.

E fi nalmente chegou o sabadão, dia de descanso e 
diversão! Mas já diz o meme que rola por aí na internet: 
não crie expectativas! Esse aspecto planetário em um 
signo de água costuma mexer com as emoções e 
sentimentos.

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)

Humor, na Globo, tem futuro incerto e não sabido

As gravações dessa atual e 
derradeira temporada do “Zorra”, na 
Globo, serão concluídas agora em 
dezembro.  E o clima de � m de festa, 
reinante em seu elenco e equipe, não 
aponta para exibição em janeiro, 
como em anos anteriores sempre foi 
uma prática.

Depois de mais de duas 
décadas, considerando a abreviatura 
no título, o programa deixará de ser 
exibido a partir do dia 19 ou 26 do 
próximo mês.

Mesmo com um outro a 
caminho, sobre quem ainda pouco 
se sabe, é de se lamentar como o 

espaço do humor foi reduzido a 
quase nada nesses últimos tempos.

E, o que é pior, sem qualquer 
perspectiva de que essa situação 
possa se alterar nos próximos 
tempos. Da parte da Globo, por 
exemplo, nada mais se fala sobre 
novos projetos na área. Ao contrário, 
a “Escolinha” também não terá 
novas temporadas produzidas.

Um vazio que se abre, com 
as emissoras dando-se ao luxo 
de deixar valores, como Diogo 
Vilela, Marcelo Adnet ( foto) e Dani 
Calabresa, entre outros tantos, no 
“banco de reservas”. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
“AAlgumas pessoas continuam 
caindo no golpe de vigaristas, que 
prometem escalações em novelas 

do SBT, Globo e Record...O 
golpe é antigo. Só que muitos, 

por desespero ou falta de outras 
alternativas, acabam caindo...Um 
desses “agentes” chega a parcelar 
o valor dos seus serviços em cinco 

vezes. E some, claro, depois de 
tudo pago... Todos deviam 

saber que as emissoras não usam 
dos trabalhos de terceiros para 

escalação de seus elencos.Demi 
Lovato e Justin Bieber são algumas 

das personalidades confi rmadas 
na premiação do E! People's 

Choice Awards 2020...O canal 
E! Entertainment vai transmitir a 

cerimônia, com exclusividade e ao 
vivo, neste domingo, a partir das 
21h. Globo programou para o 

próximo dia 20 a exibição de “Falas 
Negras”... O especial traz falas 

históricas, interpretadas por atores, 
todas em primeira pessoa, em um 
projeto criado por Manuela Dias, 
sob a direção de Lázaro Ramos.

OLHA DO LADO
“A Praça é Nossa”, do Carlos 

Alberto de Nóbrega, há 33 anos 
é apresentada no SBT e sempre 
atendendo o que dela se espera em 
audiência.

Mesmo agora, com reprises na 
pandemia, os seus resultados ainda 
são interessantes.

CABE A DISCUSSÃO
Se a “Praça”, mesmo com 

recursos in� nitamente menores que 
os da Globo na produção dos seus 
programas, consegue números dos 
mais interessantes, comprova-se que 
mercado para o humor na TV aberta 
existe.

Basta fazer. E saber fazer.

NÃO MAIS
Não se falou mais em Paloma 

Tocci pelos lados do SBT. Na verdade, 
o nome da apresentadora circulou, 
quando a ideia era um formato mais 
de revista para o programa semanal 

de esportes.
Porém, após a de� nição por um 

modelo de debates, como � cou o 
“Arena” e a opção por Benjamin Back, 
ela nem chegou a ser procurada.

DE UM LADO...
O “Fantástico”, nos últimos 

programas, apresentou entrevistas 
da Xuxa e Ana Maria Braga, como 
sempre muito bem feitas pela Renata 
Ceribelli.

As duas por vídeo. Aparelho que 
a própria produção se encarregou de 
instalar.

... MAS DO OUTRO
O curioso ou o que chamou 

atenção nas duas situações, tanto 
da Xuxa como da Ana Maria, é que 
o cuidado em realizar as entrevistas 
virtualmente só existiu por parte da 
Renata.

No mais, o que se viu, inclusive 
em postagens nas redes sociais, 
foi um grande número de técnicos 

trabalhando nas casas das 
entrevistadas.

DESAFIO
Este será o primeiro domingo que 

o “Show do Esporte”, da Band, terá 
que se apresentar como programa, 
com conteúdo próprio, das 10h às 17h.

Haverá intervenções do 
jornalismo, no acompanhamento 
das eleições, mas não estão previstas 
transmissões dos campeonatos 
alemão, italiano, sub ou feminino 
como sempre acontece. 

GÊNIOS
Neste domingo, às 15h, com 

apresentação de Marcelo Tas, a TV 
Cultura irá transmitir pela primeira 
vez o “FameLab”, edição brasileira 
de uma das maiores competições de 
comunicação cientí� ca do mundo.

O programa irá revelar o jovem 
cientista que representará o Brasil no 
“FameLab Internacional”, dia 26, em 
Londres.

HORÓSCOPO

Sabadou do jeito que a gente gosta, Áries! Depois de 
uma sexta-feira puxada, você terá motivos de sobre 
pra relaxar. O primeiro deles vem da Lua, que segue o 
baile em Escorpião e passa suas últimas horas na fase 
Minguante, se preparando para assumir a fase Nova. 

Acabou! Acabou! Acabou! Sim, Touro, meu cristalzinho, 
você sobreviveu à sexta-feira 13. E o sábado promete 
ser maravigold! A começar por um aspecto lindão entre 
Mercúrio e Urano, que permitirá que você elimine as 
incertezas que causavam muita ansiedade. 

Hoje é dia de Lua Nova no signo de Escorpião, fenômeno 
que já infl uenciou o seu dia de ontem. A transição da Lua 
da fase Minguante para a Nova acontece na madrugada 
entre o dia 14 e o dia 15 e promove uma energia densa, 
capaz de mexer com os sentimentos mais profundos.

Hoje é dia de Lua Nova no signo de Escorpião, fenômeno 
que já infl uenciou o seu dia de ontem. A transição da Lua da 
fase Minguante para a Nova acontece na madrugada entre 
o dia 14 e o dia 15 e promove uma energia densa, capaz 
de mexer com os sentimentos mais profundos de seu ser.

Leão, meu cristalzinho, a sexta foi beeeem puxada e o 
sábado promete ser melhor. Apesar disso, o astral ainda 
inspira cautela e atenção. Na madrugada do dia 14 para 
o dia 15 a Lua faz a transição da fase Minguante para a 
fase Nova, no signo de Escorpião. 

ARIES  (21/03 A 20/04)

TOURO (21/04 A 20/05)

GÊMEOS (21/05 A 20/06)

CANCER (21/06 A 22/07)

LEÃO (23/07 A 22/08)

VIRGEM (23/08 A 22/09 )

Humor, na Globo, tem futuro incerto e não sabido

espaço do humor foi reduzido a 
quase nada nesses últimos tempos.

E, o que é pior, sem qualquer 
perspectiva de que essa situação 
possa se alterar nos próximos 
tempos. Da parte da Globo, por 
exemplo, nada mais se fala sobre 
novos projetos na área. Ao contrário, 
a “Escolinha” também não terá 
novas temporadas produzidas.

Um vazio que se abre, com 
as emissoras dando-se ao luxo 
de deixar valores, como Diogo 
Vilela, Marcelo Adnet ( foto) e Dani 
Calabresa, entre outros tantos, no 
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J  á classificado para a segunda 
fase da Série D do Campeonato 
Brasileiro, o América enfrenta o 

Salgueiro (PE) neste sábado 14, às 
16h, no estádio Cornélio Alves, na 
cidade pernambucana de Salgueiro, 
para buscar a melhor pontuação na 
primeira fase do torneio nacional.

Ao longo da semana, o técnico 
Paulinho Kobayashi comandou um 
trabalho tático com ênfase no ba-
lanço defensivo do time potiguar 
para as últimas duas rodadas da 
fase de grupos. O objetivo é tentar 
ficar entre os melhores primeiros 
lugares desta primeira fase. 

Atualmente, com 24 pontos e 
líder do grupo A3, o América é o 
quinto melhor time na contagem 
geral de pontos entres os clubes. 
O líder em pontuação total é o No-
vorizontino (SP), com 30 pontos, 
que lidera o grupo A8. Faltam duas 
rodadas para o término da fase. Os 
primeiros colocados têm o direito 
de fazer a segunda partida do mata-
-mata em casa.

Mesmo classificado, o time 
segue se reforçando para a con-
tinuidade do torneio. A diretoria 
acertou a contratação do zagueiro 
Neguete, de 30 anos, que estava no 
Remo (PA).  Vinícius Lopes Laurin-
do, ou Neguete, surgiu para o fute-
bol no Cruzeiro (MG) e contabiliza 
passagens por equipes brasileiras. 
Defendendo o Tupi (MG), em 2011, 
conquistou a Série D do Brasileirão. 
O novo contratado chega para dis-
putar posição com Edimar, Marcelo 
Henrique e Alisson Brand.

Para o restante do torneio, o 
América terá um patrocinador. O ti-
me alvirrubro firmou parceria com 
a Unifacex como parceria master de 
um ano. A marca da empresa será 
exposta na parte frontal das cami-
sas de jogo e treino do Alvirrubro. 
“A Facex retoma uma parceria que 
esteve presente nas grandes con-
quistas do clube. A marca se junta 
a da Rede Mais, Global e Brisanet 
em nossos uniformes”, disse o pre-
sidente Ricardo Valério.

A espécie de “Torneio Rio-São 
Paulo” travado entre as duas 
maiores cidades do País pa-

ra receber a Fórmula 1 durou quase 
dois anos e ficou marcada por uma 
reviravolta nas últimas semanas até 
chegar ao anúncio desta quinta-fei-
ra, feito pelo governador paulista 
João Doria. Antes de São Paulo di-
vulgar que assegurou a manuten-
ção por mais cinco anos, era o Rio 
de Janeiro quem despontava como 
o preferido do grupo dono da cate-
goria, o Liberty Media.

Fontes ligadas ao projeto do 
novo autódromo do Rio e à orga-
nização da prova paulista falaram 
sobre os bastidores da negociação. 
A Fórmula 1 também foi procurada 
e disse que não poderia confirmar o 

acerto com São Paulo nem comen-
tar o assunto por questões de sigilo 
comercial. Embora adversárias, as 
duas candidaturas brasileiras con-
vergem em um mesmo relato: a ca-
tegoria conversou com as cidades 
ao mesmo tempo.

Na última segunda-feira, a re-
portagem informou que a Fórmula 
1 divulgaria o calendário de 2021 
com a presença de São Paulo e a 
ressalva de que a prova em Inter-
lagos dependeria de contrato. Na 
terça houve a divulgação oficial do 
cronograma e entre quarta e quinta 
as duas partes avançaram na fina-
lização do acordo. Ainda não há 
informação sobre o valor proposto 
pela capital paulista para pagar a 
taxa de promoção.

“Eu nunca tive dúvida de que 
o GP Brasil de Fórmula 1 perma-
neceria em São Paulo e disse isso 
diversas vezes. Interlagos tem uma 
longa história. Esse know-how de 
quatro décadas é o que o evento em 
São Paulo apresenta de mais valio-
so”, disse o promotor do GP, Tamas 
Rohonyi. A partir de agora, a prova 
vai se chamar GP de São Paulo. A 
próxima corrida está marcada para 
14 de novembro do próximo ano.

Mas se hoje São Paulo comemo-
ra o anúncio de Doria, há algumas 
semanas o cenário era diferente. O 
consórcio Rio Motorsports, respon-
sável pelo projeto do autódromo 
carioca, despontava como favorito. 
Em junho, a empresa encaminhou 
um acerto com a Fórmula 1, porém 

precisava resolver uma última pen-
dência para concluir todo o trâmite. 
A liberação ambiental do empreen-
dimento de R$ 700 milhões demo-
rou bem mais do que o previsto. A 
negociação com as duas cidades 
foi levada durante os dois últimos 
anos.

Inicialmente, uma audiência 
pública presencial em março servi-
ria para discutir o tema. O encontro 
acabou adiado por causa da pan-
demia do novo coronavírus e só foi 
realizado de forma virtual em agos-
to. O assunto não foi encaminhado 
rapidamente e em setembro o chefe 
da Fórmula 1, Chase Carey, resolveu 
agir. Em carta ao governador em 
exercício do Rio de Janeiro, Cláu-
dio Castro, o dirigente afirmou que 

para confirmar a prova só faltava a 
liberação ambiental. 

O Rio de Janeiro perdeu parte da 
força política na concorrência com 
o afastamento do governador Wil-
son Witzel do cargo. Mesmo com 
o prazo cada vez mais apertado 
para viabilizar o autódromo do Rio 
de Janeiro, em outubro a F-1 conti-
nuou confiante no projeto por mais 
um tempo. Tanto é que em reunião 
com dirigentes de equipes após o 
GP de Portugal, o calendário prévio 
de 2021 mostrava a prova no Rio, 
porém com a ressalva de que esta-
va sujeita à finalização do contrato. 
Depois disso a negociação teve uma 
virada. São Paulo nunca deixou de 
conversar com a Fórmula 1 ao lon-
go dos meses. 

FUTEBOL  | Com os atuais 24 pontos, o América tenta melhorar pontuação 
para garantir melhor chaveamento na segunda fase no torneio nacional

América 
busca melhor 
campanha
na Série D

CANIDÉ PEREIRA / AMÉRICA

Atualmente, com 24 pontos e líder do grupo A3, o América é o quinto melhor time na pontuação geral da Série D do Brasileiro

Discrição e patrocinadores explicam como 
São Paulo tirou Fórmula 1 do Rio de Janeiro 
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