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NEY DOUGLAS / AGORA RN

Morador de Cidade da 
Esperança há mais de 
20 anos, Tiago Oliveira é 

daqueles que têm uma legião de 
amigos. Conhecido por todos no 
bairro e dono de uma ampla lista 
de serviços prestados na área so-
cial, ele conquistou ao longo dos 
últimos anos a admiração e o ca-
rinho dos vizinhos, tornando-se 
um líder comunitário da região.

Conhecedor da realidade na 
periferia da cidade, ele conta ao 
Agora RN que a pandemia do 
novo coronavírus evidenciou 
ainda mais a desigualdade social 
existente em Natal. O resultado 
disso foi o aumento da demanda 
da população por serviços públi-
cos e por assistência, que muitas 
vezes não chegam aos mais ne-
cessitados.

“A população da periferia está 
inserida em um contexto de mo-
radias precárias, de di� culdade 
no acesso a saneamento básico 
e a oportunidades de geração de 
renda. Em um cenário como esse, 
a pandemia ganha contornos ain-
da mais críticos e gera uma série 
de demandas especí� cas para as 
lideranças que atuam dentro das 
comunidades”, explica.

Tiago ressalta que é nesta 
hora em que o líder comunitário 
aparece ainda mais. “No dia a 
dia, o líder comunitário é aquele 
que se propõe voluntariamente a 
representar seu bairro, buscando 
o atendimento de demandas que 
são do interesse de todos e dedi-
cando grande parte de seu tempo 
como um porta-voz, atua como 
intermediário entre a comunida-

de e o poder público”, a� rma.
Para ele, a � gura do líder co-

munitário é imprescindível para a 
manutenção da democracia, pois 
é o que garante a participação po-
pular nos processos decisórios da 
administração pública.

Com todo esse histórico, Tia-
go Oliveira decidiu ser candidato 
a vereador nas eleições de 2020. 
Filiado ao PL, ele pretende che-
gar à Câmara Municipal de Natal 
para ampliar o trabalho social 
que já realiza.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, ele explica o que motivou sua 
candidatura. Con� ra:

AGORA RN – Como é a atua-
ção de um líder comunitário no 
dia a dia?

TIAGO OLIVEIRA – Os 
líderes comunitários ajudam a 
dar voz as suas comunidades, 
facilitando a apresentação de 
demandas ao poder público e re-
solvendo de pequenos a grandes 
problemas — do buraco na rua 
até casos de abusos de autorida-
des. O aprendizado da cidadania 
e o exercício da liderança são coi-
sas que se aprendem em primei-
ro lugar na comunidade. Nossa 
Constituição também determina 
que a escola seja lugar de apren-

dizado da cidadania. Mas a escola 
mais importante é a da vida, da 
vida em comunidade e naquela 
onde os cidadãos vão conhecen-
do e reconhecendo seus direitos e 
as formas de defendê-los.

AGORA RN – O que o motivou 
a se � liar ao PL e ser candidato a 
vereador?

TO – Decidi me � liar ao PL 
porque é um partido conser-
vador liberal e que tem como 
princípios os valores cristãos 
e as defesas da vida desde a 
concepção e da família. Aliado 
a isso, encontrei no PL homens 

e mulheres que comungam dos 
mesmos ideais e do desejo de 
fazer as mudanças política que 
a sociedade natalense precisa 
e merece. Tudo isso dentro dos 
padrões de ética, transparência 
e respeito que a administração 
pública deve ter.

AGORA RN – Que bandeiras 
pretende defender na Câmara, 
caso seja eleito vereador?

TO – Independência no exer-
cício do mandato e trabalho vol-
tado para o coletivo. O vereador 
precisa ter independência para 
exercer seu mandato. Não pode 
� car no cabresto do partido ou 
do grupo político que o ajudou a 
se eleger. Vou cumprir verdadei-
ramente o papel de legislador e 
� scalizador do Poder Executivo e 
ser leal ao compromisso assumi-
do com o eleitor que creditar seu 
voto em mim, alinhando discurso 
e prática.

AGORA RN – Como analisa a 
classe política atual e o que pre-
tende fazer de diferente?

TO – A política não deve ser 
usada para soluções de proble-
mas particulares, como é feito 
por uma grande parte dos políti-
cos atuais. Meu relacionamento 
com o prefeito será de indepen-
dência e de compromisso com o 
interesse do povo natalense, que 
é o verdadeiro mandatário do 
poder. Tudo que for de interesse 
e para o bem do povo e de nossa 
cidade terá meu apoio irrestrito 
para aprovação, independente de 
quem seja o autor.

Tiago Oliveira: a voz da comunidade 
que quer chegar à Câmara Municipal
ENTREVISTA E PERFIL | Líder comunitário e morador do bairro Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal, Tiago Oliveira (PL) desenvolve trabalho social na região e vai disputar um 
mandato de vereador nas eleições deste ano. Ele promete levar os problemas da periferia para o Parlamento Municipal, caso seja consagrado nas urnas no próximo dia 15 de novembro

Candidato a vereador Tiago Oliveira (PL) é morador de Cidade da Esperança há mais de 20 anos, onde desenvolve trabalho social

O que pensa Tiago Oliveira sobre...
SAÚDE

“Precisamos de união entre to-
dos os municípios que compõem a 
Região Metropolitana. Todos utili-
zam os serviços de saúde local. Com 
união, encontraremos soluções para 
termos um serviço de qualidade. So-
mente com a união de todos, podere-
mos sensibilizar os governos munici-
pais que abrangem a região.”

GESTÃO PÚBLICA
“Apesar de termos um orçamen-

to bilionário, resultado de uma carga 
tributária altíssima, não temos bons 
serviços. Não há dúvidas de que o pro-
blema está na gestão desses recursos. 
A Câmara Municipal tem o dever de 
� scalizar, fazer leis que bene� ciem o 
cidadão e cobrar o prefeito quanto à 
aplicação do orçamento municipal.”

ASSISTÊNCIA SOCIAL
“É o principal programa de 

correção das desigualdades, princi-
palmente as econômicas. Defendo 
uma assistência social que liberte o 
cidadão e não a que vemos, que es-
craviza.”

JUVENTUDE
“Se queremos garantir um futuro 

melhor à nossa cidade, temos que 
priorizar a formação dos jovens. Será 
prioridade na minha legislatura. Ca-
so eleito, apresentarei projetos que 
valorizem a formação e a quali� ca-
ção dos jovens, preparando-os para 
os desa� os do futuro.”

QUEM É TIAGO OLIVEIRA?

Tiago Oliveira tem 53 anos e é 
pai de sete � lhos. Natural de Assu, 
mora em Natal desde 1982, sendo 
os últimos 20 anos na Cidade da 
Esperança, bairro da Zona Oeste da 
capital potiguar. 

Também morou no Conjunto 
Panatis, na Zona Norte de Natal, por 
10 anos, e foi rodoviário por 15 anos, 
tendo trabalhado em duas empresas 
locais de transporte coletivo.

Filiado ao PL, é candidato a verea-
dor de Natal nas eleições de 2020 com 
o número 22.277.
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FEITIÇO E FEITICEIRO
Deu na coluna de Lauro Jardim, 

em O Globo: “Na briga entre Paulo 
Guedes e Rogério Marinho, a balança 
pesou mais em favor do ministro 
da Economia esta semana. Guedes 
vinha em baixa no governo pelas 
di� culdades em sua pasta, enquanto 
Marinho crescia mostrando mais jogo 
de cintura e caminhos. O tempo virou, 
segundo ministros palacianos. As 
críticas de Marinho a Guedes para em-
presários pegaram mal. O comentário 
no Planalto é que o episódio mostrou 
que o ministro da Economia tinha 
razão: Marinho tenta queimá-lo”.

ISOLAMENTO
Da coluna “Painel”, no jornal Folha 

de S. Paulo: “A avaliação de participantes 
do jantar desta segunda 5 é que Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional) 
acabou isolado com o posicionamento 
do presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), de selar as pazes com Paulo 
Guedes (Economia). Marinho e Guedes 
são adversários no governo”.

PROXIMIDADE
Por outro lado, ainda segundo 

a Folha, “a agenda do ministro do 

ALEXVIANAALEX
Desenvolvimento, porém, é a mesma 
de Bolsonaro, que tem dedicado boa 
parte de sua rotina na Presidência em 
viagens para inaugurar obras”. “Essa 
também é a área de interesse do cen-
trão, que rivaliza com Maia o controle 
da Câmara em 2021”, complementa.

CENTRÃO
Ainda de acordo com a Folha, essa 

também é a área de interesse do Cen-
trão, que rivaliza com Maia o controle 
da Câmara em 2021. Pessoas próximas 
a Maia acreditam que ele optou por 
Guedes por enxergar uma chance de 
destravar a reforma tributária até feve-
reiro, quando termina seu mandato. No 
jantar, ambos combinaram não travar 
a pauta do outro, o que signi� ca que 
Maia indicou aceitar discutir a CPMF.
DEPÓSITO IRREGULAR

O presidente Jair Bolsonaro fez 
uma doação irregular em dinheiro 
vivo para a campanha deste ano de 
reeleição de seu � lho Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) à Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro. De acordo com 
dados disponibilizados pelo candidato 
ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o 
presidente fez um depósito de R$ 10 mil 
em espécie na conta da campanha do 
vereador.

PRÁTICA ILEGAL
A prática, da forma como descrita, 

contraria resolução do ano passado 
do TSE sobre regras para as doações 
eleitorais. Segundo o tribunal, con-
tribuições em dinheiro acima de R$ 
1.064,10 só podem ser feitas mediante 
transferência bancária ou cheque 
cruzado e nominal.

OUTRO LADO
Procurados, o Palácio do Planalto 

e o vereador não comentaram o caso 
até a edição desta coluna. 

JUSTIFICATIVA
No Twitter, Carlos afirmou que 

o depósito foi um “equívoco” e que o 
recurso, de origem lícita, foi devolvido e 
retransferido de acordo com a legislação. 
“Esclareço que houve um equívoco e que 
tratamos de corrigi-lo imediatamente, 
respeitando, como sempre, as regras 
estabelecidas”, escreveu o vereador.

REGRA CLARA
A regra foi criada em 2015 para 

evitar lavagem de dinheiro nas eleições. 
Transações em espécie não con� guram 
crime, mas podem ter como objetivo 
di� cultar o rastreamento da origem de 

valores obtidos ilegalmente. Atual-
mente, esse tipo de movimentação 
é comunicada automaticamente ao 
Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) quando ultrapassa 
R$ 10 mil.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Em manifestação em 2018, a 

Procuradoria-Geral da República 
(PGR) a� rmou que “depósitos em 
espécie abrem margem para a prática 
de fraudes, como o uso de ‘laranjas’”. 
“Além disso, a simples inclusão de CPF 
informado pelo depositante di� culta 
o controle sobre a real origem do 
dinheiro, que pode ter vindo de fonte 
vedada”, a� rmou a PGR em 2018, ao 
divulgar a reprovação de contas de 
um candidato a prefeito de Rolim de 
Moura (RO) em razão da prática.

NÚMEROS COVID
O Brasil registrou 729 mortes por 

Covid-19 entre quarta e quinta-feira, 
segundo o Ministério da Saúde. Apenas  
1 aconteceu no RN. Com isso, subiu para 
148.957 o número de vítimas da doença 
no País. Além disso, foram 27.750 novos 
diagnósticos positivos, o que elevou para 
5 milhões o total de casos confirmados.

ELEIÇÕES 2020 | Na última segunda-feira, prefeito de Natal, Álvaro Dias, editou decreto que proíbe adversários 
- e ele próprio - de fazer carreatas, comícios e passeatas. MP entende que Estado é que deve regulamentar

O Ministério Público Eleitoral do 
Rio Grande do Norte enviou 
uma orientação aos promoto-

res eleitorais para reforçar a liberdade 
de realização de atos de campanha que 
respeitem normas sanitárias federais 
e estaduais de prevenção da Covid-19. 
As limitações podem variar de acordo 
com a situação epidemiológica de cada 
região do Estado.

O Ministério Público também co-
brou da Secretária Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) reti� cação de parecer 
técnico que transferiu às prefeituras a 
decisão de permitir ou não os atos, o 
que é vedado pela Constituição Fede-
ral, na interpretação do MP.

Com isso, na prática, o Ministé-
rio Público sinalizou que entende 
que não tem respaldo legal o decreto 
editado pelo prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), na última segunda-feira 
5, que proibiu adversários de fazer 
campanha na rua.

O objetivo da orientação é com-
patibilizar os atos de propaganda 
eleitoral com as restrições sanitárias 
para garantir a segurança dos eleitores 
e de todos os envolvidos no processo 
eleitoral, com atuação coordenada e 
uniforme entre as promotorias eleito-
rais e acordos com os demais órgãos 
envolvidos.

De acordo com o procurador Re-
gional Eleitoral, Ronaldo Sérgio Cha-
ves Fernandes, “a Justiça Eleitoral tem 
competência para apurar e inibir a prá-
tica de propaganda eleitoral em desa-
cordo com as regras sanitárias impos-
tas por autoridade sanitária estadual 

ou federal, afastando-se eventual regu-
lamentação por legislação municipal”.

A Procuradoria Regional Eleitoral 
orienta os promotores a atuarem de 
forma preventiva para acionar o Judi-
ciário antes da realização de evento 
eleitoral com tendência a violar as nor-
mas sanitárias federais ou estaduais, 
para � xação de multa coercitiva. Eles 
também devem cobrar dos candida-
tos, partidos e coligações a comunica-
ção prévia de atos de campanha, como 

determinado pela legislação eleitoral, e 
informar à equipe de � scalização para 
acompanhamento.

Além da multa, os responsáveis 
pelo descumprimento das normas sa-
nitárias responderão por propaganda 
eleitoral irregular na Justiça Eleitoral. 
Os promotores eleitorais também irão 
remeter os casos aos promotores de 
Justiça do MP/RN com atuação crimi-
nal para aplicação das sanções penais 
e administrativas.

Ministério Público Eleitoral pediu à Secretaria de Saúde do Estado que modifique parecer técnico

MP diz que prefeitos não podem 
proibir campanha de adversários

A juíza eleitoral Daniela do 
Nascimento Cosmo, da 11ª 
Zona Eleitoral de Cangua-

retama, suspendeu até o dia 15 de 
outubro todos os atos de campanha 
e propaganda política de rua no mu-
nicípio de Pedro Velho. A decisão se 
deu após um pedido de liminar do 
Ministério Público Eleitoral.

O pedido do MPE destaca um 
episódio de violência ligado a desa-
venças políticas. Na última segunda 
5, dois homens foram mortos e um 
terceiro � cou ferido durante uma 
mobilização política na Zona Ru-
ral do municípios. Os crimes estão 
sendo investigados pela polícia e há 
suspeitas de que as mortes tenham 
tido motivação política.

Na representação, o Ministério 
Público citou a Lei das Eleições e 
a� rmou que “a manutenção de atos 
de campanha que ensejem fortes 
movimentações de eleitores e sim-

patizantes, especialmente carre-
tas, passeatas, visitações coletivas, 
comícios e pan� etagens em locais 
públicos, mostram-se temerários, 
com risco concreto de recrudesci-
mento dos atos de violência e vindi-
ta capazes de gerar forte comoção 
social e descontrole da segurança 
pública”.

“O que deve prevalecer nesse 
momento é buscar formas de garan-
tir a ordem pública, e garantir não 
somente a lisura, como a tranquili-
dade do pleito”, a� rmou a juíza na 
decisão.

Na última quarta-feira 7, o cor-
regedor eleitoral, desembargador 
Cláudio Santos, se reuniu com a 
magistrada da 11ª Zona Eleitoral, 
bem como o procurador regional 
eleitoral, Ronaldo Chaves, e repre-
sentantes da segurança pública do 
estado para tratar do acirramento 
das eleições municipais na cidade.

Dois irmãos foram mortos durante mobilização política em Pedro Velho, no interior do RN

Justiça suspende atos de 
campanha em Pedro Velho

APÓS MORTES

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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As emissoras de televisão e rádio 
começam a exibir nesta sexta-
-feira 9 a propaganda eleitoral 

obrigatória. Até o próximo dia 12 de 
novembro, candidatos a prefeito e a ve-
reador poderão expor suas propostas 
em blocos de programas e inserções ao 
longo dos intervalos.

Na televisão, o horário eleitoral 
gratuito vai ser veiculado das 13h às 
13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, 
a propaganda será veiculada das 7h às 
7h10 e das 12h às 12h10. Este ano, só 
candidatos a prefeito vão aparecer no 
programa eleitoral.

Os candidatos a vereadores terão 
direito apenas às inserções ao longo 
da programação, entre 5h da manhã 
e meia-noite. Todo dia (incluindo o 
domingo), serão 56 inserções para os 
postulantes à Câmara. Outras 72 são 
destinadas aos candidatos a prefeito.

O atual prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), que é candidato à reelei-
ção, � cará com o maior tempo entre 
todos os 14 candidatos à prefeitura da 
capital: 3 minutos e 46 segundos.

Além desse tempo duas vezes por 
dia, o tucano terá também 1.110 inser-
ções diluídas ao longo dos intervalos 
da programação, cada uma com 30 
segundos. Isso representa uma média 

de 32 inserções por dia.
Depois de Álvaro Dias, os candi-

datos mais bene� ciados serão Sérgio 
Leocádio (PSL), Jean Paul Prates (PT) 
e Hermano Morais (PSB). Entre os de-
mais, dois não terão direito a nenhum 
tempo: Jaidy Oliver (Democracia Cris-
tã) e Rosália Fernandes (PSTU).

Segundo com maior tempo, Sérgio 
Leocádio terá 1 minuto e 49 segundos 
todos os dias, além de 538 inserções (15 
por dia). Ele foi bene� ciado por estar no 
PSL, partido que elegeu o presidente Jair 
Bolsonaro e a segunda maior bancada 
da Câmara dos Deputados nas eleições 

de 2018 (52 deputados), e pela aliança 
com o Progressistas (38 deputados).

O PT, que elegeu a maior bancada 
em 2018 (com 54 deputados federais) 
terá o 3º maior tempo porque não se 
coligou para as eleições deste ano em 
Natal. Com isso, Jean Paul Prates terá 
1 minuto e 7 segundos, além de 334 in-
serções (9 por dia, em média).

A partir deste ano, candidatos que 
têm menos de 30 segundos na propa-
ganda eleitoral (oito, no total) podem 
acumular os tempos de vários dias e 
exibir um programa maior em dias in-
tercalados.
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PLANO DE GOVERNO | Para candidato do PSB a prefeito de Natal, reestruturação da orla marítima passa pela 
revisão do Plano Diretor e por parcerias com instituições privadas. Parque tecnológico geraria empregos

O candidato do PSB à Prefeitura 
do Natal, Hermano Morais, 
defende a instalação de um par-

que tecnológico no bairro da Ribeira e 
a reestruturação da orla marítima da 
cidade.

Segundo Hermano, o projeto “No-
va Orla” foi pensado a partir da colabo-
ração de especialistas e da sociedade 
para ser a obra estruturante da gestão 
que ele pretende realizar.

“O que a gente mais escuta nas ru-
as é que a orla está maltratada. Todos 
nós sabemos que, em capitais vizinhas, 
a realidade é diferente. Vamos promo-
ver adequações no Plano Diretor e par-
cerias público-privadas para Natal ter 
uma nova orla”, explica ele.

O projeto contempla investimen-
tos com olhar sustentável em todas as 
praias urbanas da cidade, desde uma 
marina na Praia da Redinha a um tele-
férico no Morro do Careca, maior car-
tão postal de Natal, localizado na Praia 
de Ponta Negra.

Outra proposta que Hermano tem 
apresentado na campanha é o “Empre-
enda Natal”. “O desemprego na cidade, 
que já � gurava entre os maiores do 
Brasil, aumentou com a pandemia. E 
isso precisa de uma atenção especial 

da Prefeitura, para que haja a promo-
ção de ocupação e renda na cidade”, 
comenta o candidato.

Um dos pontos pensados por Her-
mano uma Natal empreendedora foi a 
instalação de um parque tecnológico 
focado na economia criativa no bairro 
da Ribeira, o que também consistiria, 
de acordo com ele, um passo impor-
tante para a revitalização do bairro.

Um parque tecnológico é, por de-
� nição, uma concentração geográ� -

ca de empresas, instituições de ensi-
no, incubadoras de negócios, centros 
de pesquisa e laboratórios que criam 
um ambiente favorável à inovação 
tecnológica.

O “Empreenda Natal” contempla 
ainda, como conta Hermano, editais 
com incentivos para a instalação de 
negócios sustentáveis e o empreende-
dorismo sendo tratado em sala de aula, 
nas escolas que integram a rede públi-
ca municipal.

Candidato do PSB à Prefeitura do Natal pensa em parque tecnológico para gerar empregos

Propaganda terá dois blocos de 10 minutos e 128 inserções nos intervalos todos os dias 

Hermano propõe parque tecnológico 
na Ribeira e uma nova orla para Natal

AGÊNCIA BRASIL

Horário eleitoral começa nesta 
sexta-feira 9 no rádio e na televisão

ELEIÇÕES 2020

CELSO PODE SER DERROTADO, 
EM VOTAÇÃO APERTADA

ANP DESAFIA CNPE E 
PROTELA VENDA DIRETA DE ETANOL

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CRÍTICOS CALADOS
Mais uma vez o agronegócio vai 

puxar a economia com novo recorde 
na safra 2020/21: 268 milhões de 
toneladas. Para terror de quem tenta 
culpar o agronegócio pelos incêndios, 
a área cultivada cresceu só 1,3%.

PONDERAÇÃO FEZ FALTA
A atitude de Celso de Mello tem 

facilitado a defesa de Jair Bolsonaro, 
no caso do depoimento no inquérito 
sobre supostas interferências na PF. 
Após comparar o presidente a Hitler e 
chamar bolsonaristas de “fascistoides”, 
o ministro foi particularmente duro 
em seu derradeiro voto.

JHC DESAFIA O CLÃ
Em Maceió, o deputado federal 

JHC, do PTB, desa� a o clã Calheiros 
com uma candidatura que segue 
líder nas pesquisas para prefeito. Seu 
principal oponente é Alfredo Gaspar 
de Mendonça, do MDB.

AGORA SIM, TUDO IGUAL
Em pesquisa divulgada nesta 

quinta, o Datafolha ajustou para 27% 
os números do líder para prefeito 
em São Paulo, Celso Russomano. 
Exatamente o que já haviam indicado 
o Paraná Pesquisa e o Ibope

QUANTAS SERÃO ELEITAS?
O Tribunal Superior Eleitoral 

informou que mulheres são 33,3% dos 
522 mil registros de candidaturas deste 
ano. Em 2012 foram 31,5% e 31,9% em 
2016. Mas, em média, têm sido eleitas 
para apenas 11% dos cargos.

PODERIA SER MELHOR
Pequenas empresas sobreviveram 

à crise com a contratação de R$ 
3 bilhões em crédito. Não fosse a 
morosidade de Rodrigo Maia em votar 
a MP 992, o valor seria maior e mais 
empresas teriam sobrevivido.

IDEOLOGIA CEGA
Os ecologistas sempre 

concordaram que emissões de gases 
do efeito estufa levaram décadas 
para chegar ao estágio atual, mas 
a ideologia fez alguns culparem o 
desmatamento do ano passado pelos 
incêndios deste ano. Desconsiderando 
que os recordes são de 15 anos atrás.

PREOCUPAÇÃO AINDA É GRANDE
A associação de lojistas de 

shoppings (Alshop) revelou expectativa 
de alta de 15% no movimento pelo 
Dia das Crianças em relação a uma 
semana normal, mas 27% dos clientes 
não pretendem comprar nada.

Tem provado reações de indignação a manobra protelatória da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) para dificultar a venda direta do etanol pelos 
produtores aos postos. A ANP vem empurrando o caso com a barriga há 
anos, ignorando recomendações de órgãos técnicos, mas desde 4 de junho 
vem desafiando resolução do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), que define as políticas para o setor, que implementa venda direta. 
Caso chocante de subserviência da ANP aos distribuidores. 

CARAS DE PAU
A ANP decidiu por nova 

“consulta pública” para discutir 
a criação de um tal “distribuidor 
vinculado”, como querem as 
empresas distribuidoras. 

CARTÓRIO BILIONÁRIO
A ANP obriga os produtores 

a vender o etanol a distribuidoras 

que nada produzem, exceto notas 
� scais, aumentando o preço para 
o consumidor.

TUDO MUITO SUSPEITO
Quaisquer fabricantes têm 

direito às leis de mercado, exceto 
produtores de combustíveis, que 
são subjugados pela ANP aos 
atravessadores.

É imprevisível o julgamento sobre a natureza do depoimento de Jair Bolsonaro 
no inquérito sobre supostas “interferências” na Polícia Federal. Porém, os 
próprios ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) dão pistas de que a 

decisão será apertada, mas com provável maioria favorável ao depoimento por 
escrito. A suspensão do caso após o voto do ministro Celso de Mello, nesta quinta 
(8), reservou a ele os holofotes de sua última sessão e objetivou também poupá-lo 
de eventual derrota. Além de Marco Aurélio, que é contra a oitiva presencial, vários 
ministros já decidiram em outras ocasiões pelo depoimento por escrito. Se forem 
coerentes com a posição pelo depoimento por escrito de Michel Temer, Luís Roberto 
Barroso e Edson Fachin devem divergir de Mello. Outros ministros, como Dias Toffoli, 
podem seguir o entendimento do voto por escrito, ainda que pessoalmente detestem 
Bolsonaro. Gilmar Mendes respeita muito Celso de Mello, até se emocionou nas 
despedidas, mas, garantista, pode garantir o depoimento por escrito.

PSB / REPRODUÇÃO
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TURISMO | Prefeito de Natal reconheceu que um dos principais problemas da orla é a infestação de
ratos, principalmente em Ponta Negra, mas minimizou a responsabilidade da prefeitura sobre o assunto

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), que é candidato à ree-
leição, afirmou nesta quinta-fei-

ra 8 que não é o responsável pelo atual 
aspecto da orla marítima da cidade, 
que ele já disse considerar feia e mal-
cuidada.

Em entrevista à Rádio Cidade, 
o prefeito disse que “esse problema 
acontece há anos” e que ele é prefeito 
há apenas dois anos. “E a cidade avan-
çou com a nossa gestão nesse período”, 
destacou.

Álvaro reconheceu que um dos 
principais problemas da orla é a in-
festação de ratos, principalmente em 
Ponta Negra. Ele, entretanto, minimi-
zou a responsabilidade da prefeitura 
sobre o assunto. “A questão dos ratos é 
uma corresponsabilidade. As pessoas 
deixam restos de alimentos na areia, 
atraindo os animais. Estamos estudan-
do uma maneira para mudar a conten-
ção existente com pedras, que também 
favorece o transtorno”, destacou.

O prefeito também comentou 
sobre o processo de revisão do Plano 
Diretor, que ele considera importante 
para atrair novos investimentos para 
a orla. “A discussão foi concluída e está 
prestes a ser enviada à Câmara Muni-
cipal. É uma iniciativa nossa para mo-
dernizar a cidade e a orla, que é uma 
das mais belas do mundo. Precisamos 
favorecê-la, permitindo construções e 
facilitando novos empreendimentos”.

Hoje, o Plano Diretor impede a 
construção de espigões na maior parte 

da orla da cidade. O prefeito defende 
a flexibilização dessa regra, além de 
outras mudanças para a legislação de 
urbanismo.

Álvaro confirmou que, se for reelei-
to e o novo Plano Diretor for aprovado, 
a Via Costeira será transformada. “O 
Plano Diretor vai mudar a realidade de 
lá porque haverá uma diminuição dos 
lotes de terrenos que poderão ser ocu-
pados. Isso vai favorecer a construção 
de pequenos hotéis, por exemplo”.

PREFEITO PARTICIPA DE 
EVENTO COM AGLOMERAÇÃO

Contrariando artigos do decreto 
que ele próprio editou no início da 
semana, o prefeito Álvaro Dias partici-

pou na última quarta-feira 7 de um ato 
organizado pela vereadora Nina Souza 
(PDT), que é candidata à reeleição.

O decreto proíbe reuniões, passe-
atas e comícios, como medida de pre-
venção do novo coronavírus. Reuniões 
fechadas só estão autorizadas até o 
limite de 100 pessoas, e com distancia-
mento de 1,5 m entre os presentes.

No entanto, em fotos publicadas 
pela vereadora, é possível ver que pes-
soas que participavam do ato não res-
peitaram as regras. Além de estarem 
muito próximas umas das outras, al-
gumas pessoas não usavam máscaras, 
incluindo a própria Nina Souza.

O prefeito, entretanto, usava a pro-
teção facial contra a Covid-19.

Bolsonaro e Rogério Marinho em inauguração de trecho da transposição do Rio São Francisco

Álvaro afirma que orla malcuidada 
não é culpa dele: ‘Estou há 2 anos’

O candidato do PSL à Prefeitu-
ra do Natal, Sérgio Leocádio, 
publicou um vídeo em tom de 

desabafo nesta quinta-feira 8. No fil-
me, o delegado aposentado diz sofrer 
ameaças e perseguições.

Leocádio afirmou que gravou o 
vídeo para expressar o descontenta-
mento. “Teve candidato a vereador 
que já recebeu ameaça de morte para 
não me apoiar. O mundo da política 
é sujo demais. Político é canalha, cor-
rupto, e só pensa em vantagem pes-
soal. É por isso que falta remédio nas 
UPAs”, revelou ao Agora RN.

O delegado opinou, ainda, que 
os demais candidatos à prefeitura da 
cidade “fingem” ser oposição.

“Por trás das cortinas, eles com-
binam até as críticas que fazem uns 
aos outros. Pode me pressionar, mas 
não vou desistir. Quando acabar a 
campanha, quero expor toda a sujei-
ra que vi. Talvez escreva até um livro 
sobre isso”, contou.

“ÁLVARO DIAS FICOU COM MEDO”
Na semana passada, ao partici-

par de debate promovido pela Band 

Natal entre os candidatos à Prefeitura 
do Natal, Sérgio Leocádio teceu críti-
cas ao prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
candidato à reeleição.

“Um recado para você, prefeito 
frouxo: corrupto vai para cadeia com 
Sérgio Leocádio”, atacou, pouco an-
tes de mostrar algemas e disparar: 
“Você sabia que eu trazer isso para 
falar de seu crime de peculato. Ficou 
com medo do delegado e não veio 
aqui”. Dos 14 candidatos ao cargo de 
chefe do Executivo Municipal, ape-
nas Álvaro Dias não compareceu ao 
debate.

Em sua última sessão no plená-
rio do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o ministro Celso de 

Mello votou nesta quinta-feira 8 para 
manter a decisão na qual determi-
nou que o presidente Jair Bolsonaro 
preste depoimento presencialmente, 
e não por escrito, no inquérito em 
que é investigado.

O julgamento foi interrompido e 
ainda não foi definido quando será 
retomado, com a manifestação dos 
demais ministros. A decisão final se-
rá dada por maioria de votos.

Celso voltou a dizer que ninguém 
está acima de lei nem merece trata-
mento seletivo. Foi ele quem autorizou 
a abertura do processo para apurar se 
Bolsonaro tentou interferir indevi-
damente na Polícia Federal. Celso se 
aposenta na semana que vem, após 31 
anos de trabalho na Corte.

O Código de Processo Penal 
(CPP) diz que o presidente da Repú-
blica, o vice-presidente e os presiden-

tes do Senado, da Câmara e do STF 
podem prestar depoimento por es-
crito quando são testemunhas, mas 
não faz menção a situações em que 
estão na condição de investigados. 
Celso de Mello defende que esse be-
nefício não é dado aos investigados.

“Ninguém (...) está acima da au-
toridade da Constituição e das leis da 
República, não dispondo, por isso mes-
mo, de (...) tratamento seletivo”, disse.

Candidato a prefeito Sérgio Leocádio (PSL)

Ministro Celso de Mello, do Supremo

Sérgio Leocádio afirma 
que tem sofrido ameaças

Celso vota por depoimento 
presencial de Bolsonaro

CANDIDATO A PREFEITO

INTERFERÊNCIA NA PF

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Prefeito assina ordem para obras de 
drenagem e pavimentação do Planalto

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), autorizou nesta quinta-fei-
ra 8 o início das obras de drenagem 
e pavimentação de 18 ruas do 
bairro do Planalto, na Zona Oeste 
da cidade. Será a primeira parte 
de um projeto que vai se estender 
por todo o bairro. “Estamos con-
cretizando um desejo antigo dos 
moradores do Planalto. É uma 
obra emblemática, pois é uma área 
onde a população sofre com a lama 
nos períodos chuvosos e a poeira 
nos tempos de estiagem”, destacou 

o prefeito.
Nesta primeira etapa, o pro-

jeto vai contemplar a construção 
de uma lagoa de captação. Duas 
das ruas beneficiadas pela ação 
serão de maior porte: Maranata e 
São Bráulio. As demais ruas são: 
Vicente Fernandes, Cafarnaum, 
Santa Adélia, Vale do Pitimbu, 
Engenheiro Clodoaldo Caldas, 
Monte Celeste, Monte Sinai, 
Santa Rita, Carlos Filgueira, Trav. 
Irmã Dulce, 4° Travessa Cafar-
naum, 5° Travessa Cafarnaum, 2° 

Travessa Mira Mangue, Avenida 
Mira Mangue, Nav. Delio Otoni e 
Monte das Oliveiras.

Segundo o prefeito, o proje-
to vai garantir mais segurança, 
conforto e progresso à região. 
“A expectativa de avançarmos 
ainda mais nesse processo de ur-
banização do Planalto é enorme, 
até porque estamos buscando 
viabilizar mais recursos para 
ampliar o projeto e atingir todas 
as ruas do bairro”, complemen-
tou Álvaro Dias.

NELSON JÚNIOR / STF

PEDRO VITORINO
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MARCELO HOLLANDA

Que Nossa Senhora Aparecida 
nos ilumine e proteja.

Afinal de contas, o feriadão da pa-
droeira do Brasil, cercado de expecta-
tivas, começa nesta sexta-feira 9 e se 
estende até segunda 12.

Depois de mais de seis meses de 
quarentena forçada pela pandemia 
do novo coronavírus, o “liberou ge-
ral” dos últimos dias deu um sabor 
de liberdade, mas também de certo 
receio para muita gente.

A previsão de um movimento 
quase 50% maior na circulação de 
passageiros no Aeroporto Interna-
cional de São Gonçalo do Amarante 
neste fim de semana, na comparação 
com o feriado da Independência, pro-
vocou um misto de euforia e preocu-
pação nos empresários do setor.

Euforia pelo lucro que há mui-
to tempo não vinha, para pagar as 
contas em atraso, e medo por causa 
do perigo de aglomerações e de uma 
segunda onda da doença. 

HOTÉIS E FISCALIZAÇÃO EM PIPA
Em Tibau do Sul, onde fica Pipa, 

destino mais procurado do Litoral Sul 
do Rio Grande do Norte, quase a tota-
lidade dos seis mil leitos disponíveis 
já está ocupada de hoje até segunda-
-feira, diz a secretário de Turismo do 
município, Beth Bauchwitz.

Essa situação já mobilizou os cer-
ca de 50 estabelecimentos do lugar, 
entre bares, restaurantes e similares, 

a reforçarem seus estoques.
“A fiscalização vai continuar, 

mas acho que nem vai dar trabalho, 
porque tanto o pessoal da hotelaria 
quanto de bares e restaurantes vêm 
seguindo à risca todos os protocolos 
de distanciamento”, afirma Beth.

Ela assegura que haverá fiscaliza-
ção das autoridades policiais, depois 
de episódios de grandes aglomera-
ções registradas em Pipa ainda du-
rante o pico da pandemia.

Em Natal, a Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis (ABIH), ainda 

apurava no começo da noite de ontem 
a ocupação dos hotéis, que promete 
ser recorde depois de muito tempo.  

BARES E RESTAURANTES
Na capital, porém, donos de bares 

e restaurantes ouvidos pelo Agora 
RN se queixaram do sumiço da fis-
calização depois da flexibilização 
autorizada há quase dois meses pelo 
governo estadual e pela prefeitura.

O presidente da Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes do RN, 
Artur Fontes, explica que a fiscaliza-

ção inteligente, educativa, mas dura 
e permanente, é algo desejado pelo 
setor, onde empresários dispostos a 
cumprir os protocolos estão se dan-
do mal com a queda de seus lucros, 
enquanto aqueles que descumprem 
as regras levam vantagem.

“O resultado de meses de pandemia 
fez com que um entre quatro estabeleci-
mentos formais fechassem as portas por 
conta do coronavírus. A única coisa que 
não queremos e nem precisamos agora 
é de uma segunda onda”, justifica.

Ele diz que os negócios que sobre-

viveram, até a flexibilização dos pro-
tocolos, amargaram até agora preju-
ízos que não sabem se irão superar.

O empresário acrescenta que 
agora que a bebida alcoólica voltou 
a ser servida e os clientes retornam 
aos poucos,  primeiro com o turis-
mo regional e depois com o reinício 
do turismo nacional, “o momento é 
de exigir que as autoridades voltem 
também a fiscalizar, mas de uma ma-
neira educativa e inteligente”.

Para Artur Fontes, com o retorno 
dos clientes, torna-se vital que os empre-
sários sejam ajudados pelo poder públi-
co na hora de conter aglomerações, pro-
vidência fundamental para esse retorno.

Ele explica que o coronavírus se 
impôs de maneira diferente de negó-
cio para negócio. “Os donos de gran-
des espaços físicos lidaram melhor 
financeiramente com o isolamento 
social. Já a maioria, dona de peque-
nos espaços, amargou os maiores 
prejuízos e não pode se expor a um 
retrocesso, por menor que ele seja”.

AEROPORTO
Por enquanto, a Inframérica, que 

administra o aeroporto de São Gon-
çalo do Amarante, o único da Grande 
Natal, pede a colaboração de todos os 
passageiros no respeito às distâncias 
físicas entre pessoas e lembra que 
também foram distribuídos pontos 
de álcool gel em todo o terminal.

Uma providência que não fará 
efeito se as aglomerações de rua se 
impuserem nas ruas.

Considerando as reservas 
feitas até esta sexta-feira 9, Na-
tal e Pipa terão 85% dos leitos 
de hotéis ocupados para este 
feriadão, segundo estimativa 
divulgada pela Associação Bra-
sileira da Indústria de Hotéis do 
RN (ABIH-RN), depois de fazer 
um levantamento com seus as-
sociados para prever o nível de 
ocupação durante o feriado da 
padroeira do Brasil. 

Um fator interessante que 
a pesquisa observou foi uma 
grande procura por parte do tu-
rismo regional e local. “Com as 
linhas aéreas ainda em retoma-
da lenta de suas malhas habi-
tuais, os turistas aproveitam as 
curtas distâncias do Nordeste e 
o acesso rodoviário para inves-
tir em tempo de lazer pela pró-
pria região”, afirmou a entidade 
em nota.

“Em feriados como esses, 
que casam com o final de sema-

na, a expectativa de ocupação é 
sempre boa, tendo em vista que 
contamos bastante com o turis-
mo regional. Entretanto, desde 
a pandemia, tem-se concentra-
do essas ocupações muito mais 

nos destinos de Pipa/Tibau do 
Sul e São Miguel do Gostoso, 
ambos locais que possuem 
menos ofertas de leitos do que 
Natal, por exemplo, e se con-
centrando principalmente nos 
finais de semana. Durante os 
dias úteis a ocupação tem sido 
um tanto quanto vazia”.

Já na capital, diz a ABIH-RN, 
“a situação é ainda mais difícil, 
pois a quantidade de leitos é 
muito grande para a quanti-
dade de turistas que chegam à 
cidade”.

“É preciso que voltemos 
com os voos regulares. Estamos 
vislumbrando uma grande ação 
da CVC para fretamento, mas 
até lá vamos conviver com um 
cenário de ocupação aceitável 
em ocasiões especiais como 
feriados prolongados e uma 
grande baixa durante a sema-
na”, comentou o presidente da 
ABIH-RN, José Odécio Jr.

Feriadão anima comércio, mas 
acende alerta para aglomerações

Hotéis devem ter ocupação média de 85%

FERIADÃO DA PADROEIRA | Previsão de um movimento quase 50% maior na circulação de passageiros no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante neste fim de semana,
além da alta procura por hospedagem nos próximos dias, provocou um misto de euforia e preocupação nos empresários do setor. Setor de bares e restaurantes cobra mais fiscalização

No feriadão da Independência, em 7 de Setembro, multidão se aglomerou em Pipa, no Litoral Sul do Estado, desrespeitando regras para prevenir a Covid-19

Na capital, ocupação no feriadão deve ficar perto de 90%, segundo levantamento da ABIH

88,6%

77,9%
DEVE SER OCUPAÇÃO DOS LEITOS
DE HOTELARIA EM NATAL DURANTE

 O FERIADÃO DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA

DEVE SER A OCUPAÇÃO
EM PIPA/TIBAU DO SUL
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Começaram nesta quinta-feira 
8 e devem se prolongar pelo 
fim de semana os testes finais 

para o funcionamento da platafor-
ma criada especialmente para 58ª 
edição da Festa do Boi, em uma 
inédita versão digital desde que o 
evento nasceu, em 1962.

O endereço eletrônico da festa es-
tará acessível entre os dias 12 a 17 de 
outubro, sempre das 17 às 20 horas, 
exibindo desde lives de artistas ser-
tanejos a leilões, sendo que, durante 
a abertura oficial, os organizadores 
prometem, além da participação 
da governadora Fátima Bezerra, as 
presenças virtuais da ministra Te-
reza Cristina, da Agricultura, e dos 
ministros potiguares Fábio Faria, das 
Comunicações, e Rogério Marinho, 
do Desenvolvimento Regional.

Nesta quinta-feira, a um fim de 
semana do início da programação, o 
presidente da Associação Norte-rio-
-grandense dos Criadores (Anorc), 
Marcelo Passos, falou sobre o que 
chamou de “missão cívica”: transfor-
mar a Festa do Boi de um evento de 
massa em uma programação inteira-
mente digital, sem perder a essência 
no que diz respeito ao entretenimen-

to e negócios.
“Como não seria possível evitar 

aglomerações, fizemos o que foi pre-
ciso para proteger tanto a população 
quanto os expositores de uma pande-
mia que já fez milhares de vítimas pe-
lo mundo”, afirmou Marcelo Passos.

Passos, cujo nome já estará ligado 
historicamente à primeira edição vir-
tual da festa, adiantou que todos os 
detalhes foram cuidadosamente pen-
sados, junto com os tradicionais par-
ceiros, para fazer da Festa umn aconte-
cimento à altura das expectativas.

Um dos maiores parceiros do 
evento, o Sebrae, apresentará suas 
lives sempre às 17 horas, com den-
sos conteúdos técnicos sobre temas 
como pecuária, avicultura caipira, 
fruticultura, apicultura, meliponicul-
tura, produção de peixes, produção 
de orgânicos, ovinocaprinocultura, 
entre outros.

Um dos destaques será o Merca-
do Virtual Sebrae Terroir, cujo foco 
são os produtos com características 
eminentemente potiguares.

Expositores que já atuam nesse 
segmento estarão expondo em uma 
espécie de vitrine virtual, com todas 
as informações e contatos desses 

produtores. A cada dia será um pro-
dutor diferente e um chefe de cozi-
nha que mostrará a inserção desse 
produto  na gastronomia, sempre 
com a intermediação da chefe de co-
zinha e consultora Adriana Lucena.

No dia 17, a partir das 13 horas, a 
chefa brasileira radicada na França, 
Débora Pereira, conversa com quei-
jeiros potiguares sobre produção de 
queijos artesanais nobres, um papo 
que promete ser imperdível.

No dia 12, o Circo Grock abre a 
programação especial para a crian-
çada com um show em homenagem 
ao Dia da Criança. Dias 14, é a vez 
de quatro leilões transmitidos com 
lances virtuiais. Dia 15, destaque a 
o leilão potiguar da raça Sindi. Dia 
16, grande leilão de gado de leite da 
Emparn. E, dia 17, muita diversão em 
lives com os Brasas do Forró, Zezo, 
Edi Vaqueiro e Pedrinho Pegador.

PARQUE DO POVO
Criada em 1962, a história da 

Festa do Boi veio na esteira do nas-
cimento do Parque de Exposições 
ainda em 1949, quando surgiu em 
Parnamirim um local de vaquejadas 
onde os trabalhadores rurais  partici-

pavam com os seus animais.
Só em 1953, o então governador 

Sílvio Pedroza implantou os primei-
ros galpões em alvenaria e, dois anos 
depois, o local passou a ser conheci-
da como Parque de Exposições, com 
a primeira mostra de animais e má-
quinas agrícolas realizada em 1956.

Na década de 1950, sob a gestão 
do governador Dinarte Mariz, o espa-
ço recebeu outras benfeitorias na es-
trutura, mas foi em 1961 que o então 
governador  Aluízio Alves, ao receber 
sua primeira grande reforma, passou 
a se chamar Aristófanes Fernandes, 
em homenagem ao deputado cons-
tituinte potiguar. Em 1985, durante a 
gestão do governador José Agripino, 
as exposições anuais passaram a ser 
chamadas de Festa do Boi.

Anorc promete transformar a Festa do Boi, um dos mais tradicionais evento de massa do RN, numa programação inteiramente digital, sem perder a essência de entretenimento e negócios

TRABALHO

Depois de dispararem no 
primeiro semestre por causa da 
pandemia do novo coronavírus, 
os pedidos de seguro-desem-
prego de trabalhadores com 
carteira assinada continuam a 
cair no segundo semestre. Em 
setembro, o total de pedidos re-
cuou 10,6% em relação ao mes-
mo mês do ano passado.

Desde o início de junho, o 
indicador está em queda. Em 
setembro, 466.255 benefícios 
de seguro-desemprego foram 
requeridos, contra 521.572 pe-
didos registrados no mesmo 
mês de 2019. Ao todo, 61,8% dos 
benefícios foram pedidos pela 
internet no mês passado, con-
tra apenas 2,9% em setembro 
de 2019.

O levantamento foi divulga-
do nesta quinta-feira 8 pela Se-
cretaria de Trabalho do Ministé-
rio da Economia, e considera os 
atendimentos presenciais – nas 
unidades do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) e das Su-
perintendências Regionais do 
Trabalho – e os requerimentos 
virtuais.

Apesar da queda em setem-
bro, os pedidos de seguro-de-
semprego continuam em alta 
no acumulado do ano, tendo 
somado 5.451.312, de 2 janeiro a 
30 de setembro de 2020. O total 
representa aumento de 5,7% em 
relação ao acumulado no mes-
mo período do ano passado, 
que totalizou 5.157.026.

No acumulado do ano, 
56,1% dos requerimentos de 
seguro-desemprego (3.059.828) 
foram pedidos pela internet; 
43,9% dos benefícios (2.391.484) 
foram pedidos presencialmen-
te. No mesmo período do ano 
passado, 98,3% dos requeri-
mentos (5.068.033) tinham sido 
feitos nos postos do Sine e nas 
superintendências regionais e 
apenas 1,7% (88.993) tinha sido 
solicitado pela internet.

Em relação ao perfil dos 
requerentes do seguro-desem-
prego na primeira quinzena de 
setembro, a maioria é do sexo 
masculino (60%). A faixa etária 
com maior número de solici-
tantes está entre 30 e 39 anos 
(33,5%). Em relação aos setores 
econômicos, os serviços repre-
sentaram 42,4% dos requeri-
mentos, seguido pelo comércio 
(26,8%), pela indústria (14,8%) e 
pela construção (9,5%).

Os estados com o maior 
número de pedidos foram São 
Paulo (140.854), Minas Gerais 
(51.541) e Rio de Janeiro (36.430) 
e os que tiveram maior propor-
ção de requerimentos via web 
foram Acre (96,2%), Sergipe 
(87,4%) e Tocantins (85,9%).

PEDIDOS DE SEGURO-
DESEMPREGO 
CAEM 10,6% EM 
SETEMBRO

Começam os testes para a 
primeira Festa do Boi virtual
EVENTO | Endereço eletrônico da festa agrícola estará acessível entre os dias 12 a 17 de outubro, sempre das 17 às 20 horas, exibindo palestras, 
apresentações culturais e leilões; abertura do evento terá participação da governadora Fátima Bezerra e da ministra da Agricultura Tereza Cristina

QR CODE
Acesse e assista às atividades

da Festa do Boi 2020



ANDERSON BARBOSA

Já está no Porto de Natal, pres-
tes a entrar em funcionamento, 
o tão aguardado scanner de 

contêineres – equipamento capaz 
de detectar a presença de drogas 
escondidas em meio às cargas que 
deixam Natal com destino à Euro-
pa. Agora, a expectativa da Compa-
nhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern) é afugentar os tra� cantes 
que estavam usando o terminal 
marítimo da capital potiguar como 
trampolim para a rota internacio-
nal de entorpecentes. De fevereiro 
de 2019 até a semana passada, fo-
ram seis grandes apreensões dentro 
do porto, totalizando cerca de 5,5 
toneladas de cocaína descobertas 
em operações feitas pela Polícia e 
Receita Federal.

O scanner de contêineres che-
gou a Natal na quarta 7, mas ainda 
deve levar alguns dias para que co-
mece a operar. 

Em entrevista ao Agora RN e a 
emissoras de televisão, coletiva re-
alizada na manhã desta quinta 8, o 
almirante Elis Treidler Öberg, dire-
tor-presidente da Codern, explicou 
que o equipamento só pode ser li-
gado após a emissão de uma licença 
que é feita pela Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN), órgão 
que está vinculado diretamente ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações do Governo Federal.

“Deve demorar uns 15 dias”, 

disse o almirante. Ainda de acordo 
com Öberg, o scanner vai di� cultar 
a ação dos criminosos a partir do 
Porto de Natal. 

“O trá� co não vai parar, mas � -
cou mais difícil”, a� rmou.

8 CIDADES SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2020   |

PORTO 
SEGURO

INSPEÇÃO | Terminal 
Portuário de Natal 
recebeu scanner de 
contêineres 
que é capaz de 
detectar a presença 
de drogas escondidas 
em meio às cargas; 
equipamento será 
utilizado para barrar 
a nova rota de tráfico 
entre Natal e a Europa

Do dia 12 de fevereiro de 2019, 
data da primeira apreensão de 
drogas no Porto de Natal, até o dia 
3 de outubro deste ano, quando 
houve a última, já foram apre-
endidas mais de 11 toneladas de 
cocaína. Praticamente a metade 
das apreensões, 5,5 toneladas, 
foram descobertas aqui, no ter-
minal marítimo de Natal. A outra 
parte foi apreendida na Europa, no 
Porto de Roterdã (Holanda, Países 
Baixos), após atravessar o Oceano 
Atlântico.

O entorpecente é o preferido 
por tra� cantes que vêm utilizando 
o Porto de Natal como rota para 
enviar a droga produzida em paí-
ses da América do Sul (Colômbia, 
Peru e Bolívia) para o Velho Conti-
nente.

“Tráfico não vai parar, 
mas ficou mais difícil”

ELIS TREIDLER ÖBERG
PRESIDENTE DA CODERN

EM 2 ANOS, MAIS
DE  11 TONELADAS
DE COCAÍNA 
APREENDIDAS NA ROTA 
NATAL-ROTERDÃ
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

Com o início do funcionamen-
to do scanner, a administradora 
do Porto de Natal (Codern) disse 
que haverá um novo protocolo 
de segurança dentro do terminal 
marítimo da capital potiguar. 
Assim que o equipamento estiver 
funcionando, todos as carretas 
que chegarem ao terminal pas-
sarão pela máquina. Por semana, 
segundo o diretor-presidente da 
administradora da Codern, apro-
ximadamente 500 contêineres são 
embarcados em Natal, o que dá 
mais de 2 mil contêineres por mês.

Setembro foi marcado por um 
recorde. Ainda segundo a Codern, 
o Porto de Natal atingiu a marca 
histórica de 107.643 toneladas 
de produtos embarcados a partir 
do terminal no mês passado, em 
comparação a uma média mensal 

de cerca de 35 a 40 mil toneladas.

FIBRA ÓPTICA
“Assim que entrar no porto, a 

carreta vai passar pelo scanner. É 
questão de minutos. Em tempo 
real, fibras ópticas levarão as ima-
gens diretamente para a Receita 
Federal. Caso o equipamento 
detecte algo suspeito de algum 
contêiner, ou mesmo no próprio 
caminhão, a Polícia Federal é acio-
nada e é feita a inspeção na carga”, 
detalhou Öberg.

ALUGUEL DE R$ 400 MIL 
POR MÊS

O scanner que chegou ao Por-
to de Natal está avaliado em mais 
de R$ 11 milhões, mas ele não foi 
comprado. Por enquanto, o con-
trato é de aluguel, e vale por um 
ano. O almirante Öberg disse que 
não tem detalhes do acordo firma-
do com a empresa EBCO Systems, 
que forneceu o equipamento, mas 
ele acredita que o aluguel deve ter 
sido fixado entre R$ 350 e R$ 400 
mil por mês. “Em média, é este o 
valor”, afirmou.

O valor a ser pago será dividido 
entre as empresas que utilizam o 
terminal, armadores (CMA CGM) 
e operadores portuários (Progeco), 
que 2019 se uniram para aumentar 
a segurança no Porto de Natal.

AGRADECIMENTO
“A Codern apresenta o agrade-

cimento ao armador CMA CGM 
e ao operador portuário, empresa 
Progeco, bem como ao conjunto 
de fruticultores (os principais 
clientes), que tornaram realidade 
a implantação e o funcionamen-
to dessa necessária ferramenta 
de fortalecimento da Segurança. 
Finalmente, informamos que, a 
partir da entrada em operação do 
scanner, a Receita Federal passa a 
receber diretamente as imagens 
geradas pelo equipamento. Assim, 
pode-se comprovar que foi da-
do mais um passo no sentido de 
transformar a operação e aumen-
tar a credibilidade do Porto de 
Natal, qualificando-o como porta 
de entrada e saída do empresaria-
do da região”, disse a Codern, em 
nota divulgada nesta quinta 8.

PRISÕES

O juiz federal Walter Nunes da 
Silva Júnior, titular da 2ª Vara 
Federal, determinou nesta 
semana a prisão preventiva das 
quatro pessoas presas pela 
Polícia Federal na operação 
realizada neste último final de 
semana no Porto de Natal.
Por conta da apreensão de 238 
Kg de cocaína que estavam 
escondidos na carroceria de uma 
carreta, foram presos em flagrante 
Emerson Rodes Marques, Marcos 
Cezar Alexandre Pires Júnior, 
Lucas Farias Alboitt e Roberto 
Correa Pinheiro, suspeitos de 
integrarem uma quadrilha de 
tráfico de drogas.
No caso de Rodes, pelo fato 
de ser ex-policial militar, o 
magistrado determinou que ele 
seja mantido na carceragem da 
Polícia Federal.
Além dos quatro, outras seis 
pessoas já haviam sido presas 
em operações anteriores, também 
realizadas pela Polícia Federal. 
Entre elas está um empresário 
do ramo de combustíveis, detido 
no dia 17 de agosto durante a 
operação Além Mar. Com ele 
foram apreendidos cavalos de 
raça e carros de luxo. A ação 
também cumpriu mandados de 

prisão, busca e apreensão em 
Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Paraná, 
Santa Catarina, São Paulo e no 
Distrito Federal.
Os outros cinco suspeitos foram 
presos no dia 7 de dezembro do 
ano passado na Grande Natal. Na 
ocasião, a PF ainda apreendeu 
1,2 tonelada de cocaína. A droga 
estava dividida em diferentes 
locais: um contêiner que era 
transportado por caminhão e 
levava melão ao Porto de Natal, 
e atrás de paredes falsas em três 
galpões em Parnamirim.
A PF começou a acompanhar 
a movimentação no entorno 
dos galpões e descobriu que 
um deles foi alugado com 
documentos falsos. No contêiner, 
que era transportado pelo veículo 
para o terminal marítimo, e tinha 
como destino final a Dinamarca, 
foram encontrados diversos 
tabletes de cocaína misturados a 
uma carga de melão. 
Outros tabletes foram 
encontrados em cômodos 
escondidos por paredes falsas 
dentro dos três galpões.
As penas cominadas ao crime de 
tráfico internacional de drogas e 
associação ao tráfico vão de 10 a 
35 anos de reclusão. 

• 12 de fevereiro de 2019: 1,2 tonelada
   

• 13 de fevereiro de 2019: 2,3 tonelada

• 13 de maio de 2019: 1 tonelada

• 9 de setembro de 2019: 70 quilos

• 15 de agosto de 2020: 704 quilos
 

• 3 de outubro de 2020: 238 quilos

APREENSÕES NO PORTO DE NATAL

2 MIL 
CONTÊINERES 
INSPECIONADOS
POR MÊS
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 MARLON COSTA/FUTURA 

Pais devem ficar em alerta na hora de presentear com brinquedos os filhos, aponta Ipem

O Dia das Crianças está chegan-
do. Com a data comemorativa, 
os  pais devem � car em alerta 

na hora de presentear com brinquedos 
e bicicletas infantis e seguir as reco-
mendações dos órgãos de � scalização 
e de controle da qualidade do produto. 
No Rio Grande do Norte, esta função é 
exercida pelo Instituto de Pesos e Me-
didas do Rio Grande do Norte (Ipem).

De acordo com o órgão, a primeira 
dica é observar se o brinquedo é um 
produto certi� cado, que deve trazer 
o Selo de Identi� cação da Conformi-
dade. Caso não tenha, além de ser um 
produto ilegal e cuja comercialização 
é proibida no país, pode trazer risco á 
saúde das crianças. A faixa etária do 
brinquedo é outro item importante a 
ser observado.

Os brinquedos que estão fora da 
conformidade podem trazer partes 
pequenas que, em caso de quebra ou 
mau uso, acabam por ser engolidas ou 
inaladas pelas crianças. Além disso, 
brinquedos sem certi� cação, caso se-
jam expostos ao fogo, podem propagar 
chamas ou emitir ruídos exagerados.

“Orientamos que o consumidor 
observe, principalmente, a presença 
do Selo de Conformidade do Inmetro, 
o que signi� ca que o item passou por 
testes que asseguram a sua segurança; 
e o respeito a faixa indicativa de idade. 
Ambas informações devem constar de 
forma visível para o consumidor e são 
obrigatórias. Essas orientações são 
fundamentais para evitar acidentes”, 
explica o diretor-geral do Ipem, Bezer-
ra Netto.

Confira dicas para 
a compra de brinquedos 
no Dia das Crianças
PRESENTE | Principal alerta é para que se observe se o brinquedo é um produto que traz a certificação do 
Inmetro. Caso não tenha, além de ser ilegal, produto pode trazer risco à saúde e segurança das crianças

DICAS NA HORA DA COMPRA:

- Compre somente brinquedos e bicicletas 
infantis que contenham o Selo de 
Identificação da Conformidade do Inmetro, 
sejam nacionais ou importados. O selo 
deve estar sempre visível, impresso na 
embalagem, gravado ou numa etiqueta 
afixada no produto.

- Selecione o brinquedo considerando 
a idade, o interesse e o nível de 
habilidade da criança. A faixa etária 
a que ele se destina deve constar na 
embalagem, assim como informações 
sobre o conteúdo, instruções de uso, de 
montagem e eventuais riscos associados 
à criança.

- Não compre artigos infantis em 
comércio informal, pois não há garantia 
de procedência. Produtos falsificados ou 
fabricados em indústrias clandestinas 
podem não atender às condições 
mínimas de segurança, especialmente 
em relação à toxicidade do material usado 
na fabricação, conter partes pequenas e 
bordas cortantes. 

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

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

 
EDITAL DE CITAÇÃO ( DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA) 

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

Natal, 23 de setembro de 2020. 
Elane Palmeira de Souza Juíza de Direito, em substituição legal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 915.004/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 (PFF2), 
DESTINADAS AS AÇÕES PREVENTIVAS E COMBATIVAS AO CORONA VÍRUS (COVID-
19). LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso 
Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 09 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS 
PROPOSTAS:  16 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA:  16 DE 
OUTUBRO DE 2020 ÀS 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de outubro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIO 
PRIMÍCIAS DO BRASIL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ/MF: 11.291.484/0001-91 / NIRE 24200521161 por despacho de 16/10/2009  
 
Aos 20/07/2020, às 10:00h, à Rod. BR 304, 36, KM 300, Estrada Pé do Galo, Distrito Industrial, Macaíba/RN, CEP 59280-
000, sede da sociedade empresária limitada PRIMÍCIAS DO BRASIL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, nos termos da 
Lei 10.406/2002, com contrato social registrado na JUCERN, sob NIRE nº 24200521161 em 16/10/2009, e CNPJ 
11.291.484/0001-91; sob a presenta do seu representante legal Sr. SANDRO JORGE PEREIRA MAIA, brasileiro, casado 
sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido a 19/02/1972, portador do RG de n° 1.252.724 SSP/RN, 
inscrito no CPF/MF sob nº 812.129.684- 68, residente e domiciliado à Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, 3365, Apto. 
704, Torre 1 – Brisas do Mar, Cond. Res. Portamaris, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59092-500; e BLOKUS LOGÍSTICA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, como foro jurídico na cidade de Macaíba/RN e sua sede e 
domicílio na mesma cidade à Rod. BR 304, nº 36, Anexo I, Km 300 – Estrada Pé do Galo, Distrito Industrial, CEP 59280-
000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob NIRE 24200323806 por despacho 
de 31/07/2000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.964.995/0001-07, através de sua representante legal Sra. GILCILENE 
VIEIRA DE LACERDA MAIA, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida a 
25/06/1971, portadora do RG de n° 1.479.845 SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob nº 969.711.184-72, residente e domiciliada 
à Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, 3365, Apto. 704, Torre 1 – Brisas do Mar, Cond. Res. Portamaris, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP 59092-500; como Secretária AD HOC, dispensando-se as formalidades da convocação, conforme previsto 
no parágrafo 2º do art. 1.072, 10.406/2002 do CC. 
 COMPOSIÇÃO DA MESA: Sandro Jorge Pereira Maia – Presidente; e Sra. Gilcilene Vieira De Lacerda Maia – 
Secretária AD HOC.  
ORDEM DO DIA: 1 - Deliberar sobre a notificação de retirada imotivada da sociedade da sócia BLOKUS LOGÍSTICA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, já acima qualificada; 2 - Deliberar sobre a redução de capital da empresa, decorrente da retirada 
imotivada da sócia já acima informada.  
DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os sócios tomam ciência sobre a notificação de retirada da sócia BLOKUS 
LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES LTDA, que exercerão o seu direito de retirada imotivada da sociedade, conforme previsto 
no Art. 1.029 do Código Civil brasileiro, através da liquidação de suas quotas, pelo qual dão plena e total quitação. O 
capital social da empresa fica com seu valor reduzido para R$ 3.247.116,00 (três milhões duzentos e quarenta e sete mil 
cento e dezesseis reais), equivalentes a 3.247.116 (três milhões duzentos e quarenta e sete mil cento e dezesseis) quotas, 
ao valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente e legal do país em consequência da 
presente retirada, que produzirá efeitos a partir da averbação do instrumento de alteração na Junta Comercial do Rio 
Grande do Norte - JUCERN.  
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Posto a ordem do dia em discussão e votação, aprova-se a presente ata 
sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que 
foi lida, aprovada, e assinada pelo por seus representantes presentes.  

Natal/RN, 20/07/2020.                    
 
 
                  SANDRO JORGE PEREIRA MAIA                                          GILCILENE VIEIRA DE LACERDA MAIA 
                                   PRESIDENTE                                                                            SECRETÁRIA AD HOC 

 
 

BLOKUS LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Representada através da representante legal Sra. GILCILENE VIEIRA DE LACERDA MAIA 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

L L DA C FERNADES ME, 07.206.413/0001-76, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplifi cada para a Extração Mineral de Areia, em uma área de 5,54 ha e volume de extração de 1.000 m3/mês 
localizada no Rod. 304, km 59, Sítio Picada, Bairro Zona Rural, Mossoró/RN.

LUELSON LUIZ DA COSTA FERNANDES
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

L J COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 11.173.959/0001-45 torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Operação 
(LO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado à RUA CELSO AUGUSTO DE 
ARAUJO, 586 A.A.B.B. - KM 120 BR 304 CEP: 59.535-000 - no Município de LAJES/RN.

ALAN FERNANDES DA MOTA
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PORTO SAL SALINEIRA LTDA, CNPJ: 15.399.310/0001-06, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS para a atividade 
Benefi ciamento de Sal Marinho, localizada na Rua Várzea das Cacimbas, s/n – Zona Rural, Porto do Mangue/RN.

JERÔNIMO EDMUR ROSADO FILHO
PROPRIETÁRIO

- O CNPJ e o endereço do fabricante ou 
do importador também devem constar na 
embalagem. 

- Caso tenha filhos em idades diferentes, 
redobre a atenção para que os menores, 
principalmente os que tenham até três anos, 
para que tenham acesso aos brinquedos 
dos mais velhos. Alguns produtos podem 
conter partes cortantes ou muito pequenas, 
que podem se desprender e ser ingeridas ou 
inaladas, causando sufocamento.

- Retire a embalagem do brinquedo e sacos 

plásticos que podem acompanhar o 
produto antes de entregá-lo à criança, a 
fim de prevenir acidentes com grampos 
e similares, e até mesmo o risco de 
sufocamento.

- Leia com atenção as instruções de uso 
dos presentes e repasse as informações 
para a criança. Também supervisione o 
uso do brinquedo pelas crianças.
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O comércio varejista cresceu 
2,9% em agosto no Rio Grande 
do Norte, ao se comparar com 

o mesmo período de 2019. Ao se ana-
lisar com julho, segundo os dados do 
Instituto Brasileiro de Geogra� a e Es-
tatística (IBGE), o aumento foi de 6,5%, 
o que representa a quarta alta mensal 
seguida, após quedas in� uenciadas pe-
la pandemia em março e abril. 

Os dados desta quinta-feira 8 mos-
tram ainda evolução no segmento de 

varejo ampliado — que compreende 
venda de “veículos, motocicletas, par-
tes e peças" e de "material de constru-
ção" —  o aumento foi de 5,4% em com-
paração com o mês julho. Ao analisar o 
mesmo período do ano passado, a alta 
foi de 3,1%.

No Brasil, o comércio varejista 
cresceu 3,4% em agosto, na compara-
ção com julho, e atingiu o maior pa-
tamar de vendas em 20 anos. O setor 
também conseguiu eliminar as perdas 

com a pandemia, superando em 8,9% o 
patamar de fevereiro.

Em meio à � exibilização das me-
didas de restrição e com a ajuda pro-
porcionada pelo Auxílio Emergencial, 
o volume de vendas do mês foi o maior 
da série histórica da pesquisa.

Na comparação com agosto de 
2019, o comércio cresceu 6,1%, tercei-
ro resultado positivo consecutivo. No 
acumulado do ano, o setor registrou 
menor ritmo de queda (-0,9%).

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Vendas do varejo potiguar em agosto 
têm alta de 6,5%, aponta IBGE
RECUPERAÇÃO | Dados do IBGE apontam que esta foi a quarta alta mensal seguida do segmento de varejo 
no RN, após as quedas observadas entre março e abril; Brasil teve o melhor agosto de toda a série histórica

No Brasil, o comércio varejista cresceu 3,4% em agosto, na comparação com julho, e atingiu o maior patamar de vendas em 20 anos

Aulas online começam em 2 de novembro

Iniciativa do Ministério da Educação 
(MEC), o Programa Novos Cami-
nhos, em parceria com o Instituto 

Metrópole Digital (IMD) oferecendo 
9,3 mil vagas para sua 4ª turma de cur-
sos online e gratuitos em Tecnologia da 
Informação (TI).

As oportunidades abrangem três 
tipos de formação: programação web 
e para dispositivos móveis e desenvol-
vimento de jogos eletrônicos. As inscri-

Metrópole Digital 
oferece 9 mil 
vagas em cursos 
gratuitos

TECNOLOGIA
OPORTUNIDADE

O Instituto Euvaldo Lodi 
no Rio Grande do Norte (IEL) 
está com inscrições abertas 
para o novo processo de sele-
ção para o programa de Trai-
nee 02/2020, além de retomar a 
execução do processo seletivo 
do programa Trainee 001/2020 
(SESI e SENAI).  As inscrições o 
dia 16 no site do IEL. A seleção 
será feita por meio de Análise 
Curricular, Prova de Conheci-
mentos e Entrevista. O proces-
so é destinado a pro� ssionais 
com graduação superior nos 
cursos de Estatística, Tecnolo-
gia da Informação, Economia 
e Administração, graduados 
entre 2018.1 a 2020.1.

IEL LANÇA EDITAL 
PARA VAGAS NO 
PROGRAMA TRAINEE 
2020.2

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

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

 
Tibau do Sul/RN, 09.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 
OBJETO: Aquisição de Equipamento de Refrigeração Hospitalar para atender as necessidades da 
Unidade Básica de Saúde Alba Montenegro no Município de Tangará/RN, conforme as especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 13/10/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 27/10/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 27/10/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h30min do dia 27/10/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, 
HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível 
para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da 
Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário 
de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 
pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 08 de Outubro de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

 
 

AVISO DE CONTRATO Nº 08/2020 
CARTA CONVITE Nº 001/2020. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração Regional 
do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: ERO LOCAÇÕES LTDA - ME. CNPJ: 09.643.987/0001-46. 
Objeto: contratação de empresa especializada pela locação de veículos, necessário ao atendimento ao plano de 
trabalho decorrente do Convênio nº 882957/2019. Valor: - R$ 89.440,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos e 
quarenta reais). Vigência: 07/11/2021. Natal(RN), 08 de outubro de 2020. José Álvares Vieira – Presidente do 
Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 
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AVISO DE CONTRATO Nº 09/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA. CNPJ: 02.959.392/0001-46. Objeto: contratação de empresa especializada para gerenciamento de frota, 
abrangendo o controle e aquisição de combustíveis, necessário à execução do plano de trabalho decorrente do 
convênio nº 882957/2019. Taxa de administração 3%. Valor: R$ 29.334,00 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e 
quatro reais). Vigência: 07/11/2021. Natal(RN), 08 de outubro de 2020. José Álvares Vieira – Presidente do 
Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 
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AVISO DE CONTRATO Nº 10/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME. 
CNPJ: 00.878.230/0001-58. Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
emissão de bilhetes, serviços de reserva e ordens de passagens aéreas e serviços afins, para atender às 
necessidades do SENAR-AR/RN. Taxa de administração (taxa zerada) por emissão de bilhetes. Vigência: 
07/10/2021. Natal(RN), 08 de outubro de 2020. José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo 
SENAR-AR/RN. 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS POTENGI LTDA,  inscrito sobre CNPJ: 23.423.005/0001-22   torna 
público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação Licença  para um transporte  carga perigosa com capacidade total de armazenamento  de 
35 TON, localizado na Avenida Industrial João Francisco da Motta 127 – Bom Pastor – RN.

JOÃO FERNANDES FREIRE FILHO
    Sócio Proprietário.

ções, que podem ser feitas por meio do 
site do programa, seguem abertas até o 
dia 21 deste mês.

A seleção acontecerá mediante 
sorteio, cujo resultado será divulgado 
no dia 22. As aulas online estão pre-
vistas para começarem no dia 2 de 
novembro e somam cargas horárias 
que variam entre 200h a 240h. Todos 
os formados recebem certi� cados do 
programa.



PROMOÇÃO
R$ 18,00

POR PESSOA

EXECUTIVO ALMOÇO 

DE DOMINGO 
A QUINTA

18H ÀS 10H

DE SEXTA 
A SÁBADO

18H ÀS 10H

PERNOITE 

PRAZER EM TER VOCÊ

PROMOÇÃO

R$ 70,00
APARTAMENTO

PROMOÇÃO

R$ 80,00
APARTAMENTO

APARTAMENTO

R$ 55,00
3 HORAS

SUÍTE
EXECUTIVO

R$ 90,00
3 HORAS
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A atriz Ellen Rocche a� rmou 
que, desde o início da sua carreira, 
as pessoas perguntam quais 
procedimentos estéticos ela fez para 
conseguir o corpo que tem. Ellen, 
que agora retorna na reprise de 

“Haja Coração” na TV Globo, disse 
que nunca fez nenhuma cirurgia. 
“Nunca � z cirurgia plástica, não 
tenho silicone, nada. Minha cintura 
é muito � na, tenho aquele violão 
mesmo”, explicou.

ELLEN ROCCHE DIZ QUE 
CORPO É NATURAL:
“NUNCA FIZ PLÁSTICA”

ZAPPING

“Haja Coração” na TV Globo, disse 
que nunca fez nenhuma cirurgia. 
“Nunca � z cirurgia plástica, não 
tenho silicone, nada. Minha cintura 
é muito � na, tenho aquele violão 

A poetisa norte-americana 
Louise Glück é a Prêmio Nobel 
de Literatura 2020. A cerimônia 
foi transmitida por streaming 
da Suécia, onde a Academia - 
composta atualmente por sete 
membros - escolhe o laureado. A 
escritora foi escolhida “por sua 
voz poética inconfundível que, 
com beleza austera, faz universal 
a existência individual”.

A atriz pornô 
Maitland Ward, 
de 43 anos, e que 
� cou conhecida 
pela série da 

Disney “O Mundo 
É dos Jovens”, 
além do � lme 

“As Branquelas“, 
falou que encara a 

indústria de � lmes 
adultos como “menos 

degradante” do que o 
ambiente em Hollywood. 

“Hollywood se tornou 
limitadora e chata para mim. 

Eu não queria que minhas 
únicas opções fossem fazer 
a ‘soccer mom [mãe de meia 
idade]’ em uma série ou viver 
exclusivamente de um papel que 
vivi na minha juventude”, disse.

O ator Macaulay Culkin 
usou o Twitter para falar 
de algo importante, só que 
com um tom um pouco mais 
leve: a importância do uso de 
máscaras na prevenção ao novo 
coronavírus. A estampa traz cena 
do � lme “Esqueceram de Mim”, 
estrelado por ele em 1990. 

LOUISE GLÜCK 
CONQUISTA 
PRÊMIO NOBEL DE 
LITERATURA 2020

MAITLAND WARD 
FALA SOBRE TROCAR 
HOLLYWOOD POR 
PORNÔ

MACAULAY CULKIN, DE 
“ESQUECERAM DE MIM”, 
MOSTRA MÁSCARA QUE 
RELEMBRA FILME 

A atriz pornô 
Maitland Ward, 

Disney “O Mundo 
É dos Jovens”, 
além do � lme 

“As Branquelas“, 
falou que encara a 

indústria de � lmes 
adultos como “menos 

degradante” do que o 
ambiente em Hollywood. 

“Hollywood se tornou 
limitadora e chata para mim. 

Eu não queria que minhas 
únicas opções fossem fazer 
a ‘soccer mom [mãe de meia 
idade]’ em uma série ou viver 
exclusivamente de um papel que 
vivi na minha juventude”, disse.

MAITLAND WARD 
FALA SOBRE TROCAR 
HOLLYWOOD POR 
PORNÔ
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Transpor as realidades do afeto 
é o começo de tudo. A obra 
coreográ� ca “Maré” aborda 

metáforas sobre a modi� cação, in-
tensidade e profundidade desse sen-
timento tão complexo que é o amor. 
A produção problematiza, através 
da dança, discussões sobre gênero, 
questões raciais e ainda discute a 
violência contra a mulher em rela-
ções abusivas. 

Com assinatura dos artistas René 
Loui e Rozeane Oliveira, a peça foi 
criada em 2017 e expõe um tipo de 
luto seguido de renascimento, em um 
híbrido entre esquecimento e novas 
perspectivas. A obra foi selecionada 
pelo Itaú Cultural e será exibida on-
line neste domingo 11, às 20h, como 
parte da programação do Festival Ar-
te como Respiro.   

Desde a criação, o espetáculo re-

cebeu várias roupagens e conta com 
diferentes formatos para a exibição: 
dueto, intervenção urbana, versão 
solo e versão compartilhada – esta 
última sendo a escolhida para exi-
bição, contando com a participação 
dos dançarinos potiguares Álvaro 
Dantas, Gabriela Gorges e André 
Rosa.  

ARTE COMO RESPIRO
O festival, que reúne produções 

contempladas por editais do Itaú Cul-
tural, terá uma programação total de 
cinco dias, terminando no domingo.

O evento contará com 18 atra-
ções, vinda de 10 estados do País. Os 
espetáculos perpassam diferentes fa-
cetas, indo de histórias que retratam 
questões de diversidade a outros que 
se debruçam na relação do indivíduo 
com o mundo.

MARÉ 
PROFUNDA  

ARTE  | Selecionada pelo Itaú Cultural, a peça coreográfica “Maré” 
será exibida online neste domingo 11. Produção aborda metáforas sobre o amor  

QR CODE
Aproxime a 

câmera do seu 
celular, leia o 

QR Code acima 
e siga para a 

página do Itaú 
Cultural

Um dos maiores editais de fo-
mento à cultura do Rio Gran-
de do Norte, o Poti-Cultural 

Sesc 2020 surgiu com objetivo de 
amenizar os efeitos da pandemia na 
classe artística. Ao todo, 90 apresen-
tações serão selecionadas em 2020, 
com remuneração de R$ 1 mil cada. 
A primeira edição – que segue com 
trabalhos exibidos durante outubro 
– recebeu 229 inscrições das quais 50 
foram selecionadas.  

Com a segunda edição, as exibi-
ções seguem até fevereiro de 2021, 
priorizando arquivos gravados e no-
vidades do segmento da arte visual. 
Os artistas que foram selecionados 
na primeira edição não podem 
concorrer novamente. “Esperamos 
atender aqueles que � caram de fora 
da primeira seleção e ampliar ainda 
mais o alcance junto ao público”, 
a� rmou Fernando Virgilio, diretor 
regional do Sesc RN. 

Para concorrer, o participante 
deve ser residente do RN, maior de 18 
anos e com atuação nos segmentos 
artes cênicas, audiovisual, música, 
literatura, arte educação, patrimônio 
cultural, ação formativa e arte visual. 
Todo o material selecionado será dis-
ponibilizado virtualmente. 

Poti-Cultural abre 
nova seleção 
para artistas locais 

EDITAL 
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

Dia 11: 11h – LAR, DóSiLá – com Bruno 
Hermínio – Classificação Livre – Live 

Youtube Sesc 
Dia 18 : 15h – Ecos do Jaguaribe – 

com Fábio de Oliveira – Classificação 
Livre – Spotify Sesc 

Dia 21 : 20h – Sarau Insurgências 
Poéticas: Anchella Monte 40 anos 
de Poesia – com Marina Rabelo, 

Michelle Ferret e Thiago Medeiros – 
Classificação Livre – Live Youtube Sesc 

Dias 21, 22, 23 e 24  : 12h – Poesia 
em Boa Hora – com Raull Davyson – 

Classificação Livre – Spotify Sesc 
Dias 22 e 23  : 19h – Oficina de poesia 
“Casa e Memória: a poesia do espaço” 
– com Michelle Ferret  – Classificação 

12 anos – Google Meet  
Dia 26  : 19h – O povo da minha 

terra- criação de personagens literários 
nordestinos – com Márcio Benjamin – 
Classificação 14 anos – Live Youtube 

Sesc 
Dias 26, 27, 28 e 29 : 19h – Oficina de 
Microcontos (in) Autorais – com Laura 

Nascimento – Classificação Livre – 
Google Meet  

Dia 29 : 19h – Poesias na Calçada: a 
produção independente – com Goto 

Seco Movimento Alternativo de Ceará-
Mirim – Classificação Livre – Youtube 

Sesc 
20h – Raiz: um passeio pela poesia 

genuinamente sertaneja – com Manoel 
Cavalcante – Classificação 12 anos – 

Live Youtube Sesc 
Dia 30  : 18h – Saura de Poemas 
de Jorge Fernandes – com Thaís 

Maranhão – Classificação Livre – Live 
Youtube Sesc 

19h30 – Um Tributo de Repente – com 
Cleber Morais e Raimundo Lira – 

Classificação Livre – Youtube Sesc  



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

POSTURA 
Em mais um dia de 

discussões na Assembleia 
Legislativa, nesta quinta-feira 
8 o assunto “decreto eleitoral” 
da Prefeitura do Natal voltou à 
pauta. Dessa vez, o deputado 
Sandro Pimentel (PSOL) criticou 
a ausência de Álvaro Dias nos 
debates e considerou que o 
Executivo Municipal adotou 
postura incoerente ao liberar o 
funcionamento do comércio no 
início da pandemia e restringir a 
movimentação política. 

MORDAÇA 
“A beleza da democracia é 

exatamente essa, o livre debate. 
Mas decretar ‘lockdown’ político 
é colocar uma mordaça nos 
outros candidatos”, disse Sandro. 
Que completou: “A pandemia 
não acabou, mas em relação a 
outros estados estamos mais 
favoráveis. Temos que continuar 
nos cuidando. Então, por que 
restringir (campanha de rua)?”. 

DE OLHO 
O deputado aproveitou 

para avisar que o Ministério 
Público está atento e recebendo 
denúncias de quem usa espaços 
públicos, caso de escolas, para 
fazer reuniões com candidatos. 

LONGE DISSO 
Chefe da Assessoria de 

Comunicação do Governo do 
Estado, a jornalista Guia Dantas 
repudiou a informação veiculada 
em um blog de que foi escalada 
para “manipular” a cobertura 
das eleições por emissoras de TV. 
“Nunca abordei este assunto com 
interlocutores da emissora. Nunca 
me envolvi nisso”, garantiu. 

AUXÍLIO EM TEMPO DE AUXÍLIO 
Prefeito recebendo 

noti� cação da Caixa Econômica 
Federal em tempos bicudos 
como os de hoje é sempre 
motivo de preocupação. E com 
o prefeito de Goianinha, Berg 
Lisboa, não foi diferente quando 
ele recebeu um envelope do 
banco nesta semana. 

SUCESSO 
Só que, em vez de cobrança, 

o ofício era de elogios e 
agradecimento pela iniciativa 
pioneira de montar, no Ginásio 
de Esportes da cidade, uma 
grande central de acolhimento 
para centenas de pessoas 
que buscavam seu auxílio 
emergencial, que virou notícia 
nacional. 

CAMINHO CERTO 
O afago veio seguido de 

um pedido de renovação da 
parceria, referendada pelo 
Ministério Público Federal, que foi 
prontamente atendido. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Dono da Crefisa doa 

R$ 200 mil à campanha pela 
reeleição de Bruno Covas em 
SP. José Roberto Lamacchia é 
conselheiro do Palmeiras e sua 
mulher, Leila Pereira, pretende ser 
presidente do clube. 

>> Antibiótico que também 
é prescrito para Covid tem riscos 

>> Quem diria, Lava Jato e 
Bolsonaro se bicando. Membros da 
operação reagiram ao presidente 
afirmando que ao dizer que a Lava 
Jato acabou porque não há corrupção 
em seu governo “reforça a percepção 
sobre a ausência de comprometimento 
com o fortalecimento do combate à 
corrupção”. 

de sequelas pouco difundidos. 
Fluoroquinolonas podem 
causar danos potencialmente 
permanentes. A Anvisa emitiu 
alerta, mas ainda há excesso de 
prescrição. Informação da Folha de 
S.Paulo. 
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NOVIDADE  
Adepto às novas 

tecnologias, Coronel Hélio 
Oliveira, candidato a prefeito 
de Natal pelo PRTB, resolveu 
disponibilizar o seu plano 
de governo à população, 
desenvolvido juntamente com o 
Instituto Brasileiro Conservador 
(IBCON), por meio de um 
aplicativo.  

PARA DOAÇÃO 
A ferramenta, além de 

apresentar o plano de governo 
na íntegra, contendo todas as 
propostas do candidato, também 
possui uma aba para doação de 
recursos para a campanha, já 
que Coronel Hélio decidiu não 
utilizar o fundo eleitoral.  

POSIÇÃO  
Em sua última sessão no 

STF antes de se aposentar, o 
decano Celso de Mello votou 
pela rejeição do recurso da 
AGU para que o presidente 
Jair Bolsonaro possa prestar 
depoimento por escrito no 
inquérito em que é investigado 
pela suposta tentativa de 
interferir indevidamente na 
Polícia Federal. 

NÃO PODE 
Para o decano, que é o 

relator do inquérito no STF, 
o depoimento por escrito 
seria um “privilégio” que não é 
garantido por lei ao presidente 
da República quando ele � gurar 
como investigado no caso. 

JAPONÊS DE EXCELÊNCIA 
Franquia de sushi que atua 

exclusivamente com delivery 
e presente em quase metade 
do País, a Home Sushi Home 
chega ao mercado potiguar a 
partir deste � m de semana com 
expectativa de sucesso. Tendo 
uma recorrência superior a 
76% (clientes que pedem pela 
primeira vez e voltam a pedir), 
chega apostando na culinária 
japonesa de excelência. 

CRESCENDO 
O Pittsburg, point querido 

dos potiguares há 35 anos, 
expandiu a sua área de atuação. 
Agora, os moradores da 
Zona Norte também podem 
se deliciar com o cardápio 
recheado da rede. Além de 
Natal, a rede atua também em 
Mossoró. 

Diretora presidente da Agência 
de Fomento do RN, Márcia Maia 
participou ontem do lançamento 
do Programa RN+Água. “Um dos 
maiores programas de segurança 
hídrica da história do Rio Grande do 
Norte”, afirmou a ex-deputada

Campanha de máscara: Candidato a 
prefeito de Natal Hermano Morais e 
sua vice Tatiana Pires percorrendo, 
nesta quinta, as ruas e vielas da Vila 
de Ponta Negra
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Se você está trabalhando em casa, a Lua na Casa 4 avisa 
que este deve ser um dia muito produtivo e você terá 
boas chances de fechar a semana com um pouco mais de 
grana no bolso. Vênus na Casa 6 diz para explorar o seu 
bom gosto no trabalho.

A Lua na Casa 10 acentua sua ambição e garante 
determinação em dobro para você batalhar pelos seus 
objetivos de vida. Você vai querer o sucesso e fará tudo 
que puder para se destacar no emprego. Seus chefes 
estarão de olho e seu empenho.

A Lua estimula a comunicação e Vênus brilha forte no 
seu paraíso astral. Isso signifi ca que você vai esbanjar 
charme e pode conseguir tudo que quiser com simpatia 
e uma boa conversa. É uma ótima vibração para o 
trabalho, ainda mais para quem lida com vendas.

 Você vai mostrar ainda mais interesse pelo seu trabalho 
e terá muita facilidade para aprender coisas novas, o 
que pode contribuir bastante para o seu crescimento 
profi ssional. A Lua em sextil com Vênus indica que você 
pode contar com o apoio dos colegas e amigos .

A Lua em sextil com Vênus estimula você a comprar 
coisas para o lar ou para a família. Porém, resista às 
tentações nas vitrines para não gastar mais do que pode. 
Você também pode faturar com serviços domésticos ou 
com produtos caseiros: se precisa de uma grana extra.

Sextou e você pode passar por algumas transformações 
no trabalho hoje e tudo indica que serão muito positivas. 
Pode assumir novas responsabilidades, conquistar uma 
promoção, assumir um novo cargo ou até descobrir 
uma boa oportunidade de mudar de emprego.

Sextou, Câncer! Sua determinação continua acentuada e 
você terá todo apoio dos astros para conquistar o que 
deseja. Vênus na sua Casa 3 indica que usará palavras 
e atitudes gentis para agradar e convencer as pessoas. 
Você terá muita habilidade para dialogar.

Você pode fazer parcerias e acordos bem vantajosos 
nesta sexta-feira. A Lua na Casa 7 estimula a cooperação 
e indica que é um bom momento para se unir aos 
colegas e trabalhar em equipe para cumprir as metas 
em comum. Incentive a troca de ideias.

A Lua na Casa 12 fará você se preocupar mais com os 
problemas de rotina, principalmente se a grana estiver 
curta. Mas Vênus protege as fi nanças e Mercúrio pode 
dar boas ideias para vencer as preocupações. Que tal 
pensar em coisas que possa fazer em casa para vender.

Prepare-se para um dia de muito trabalho e muitos 
compromissos. Vênus anuncia mudanças importantes e 
que devem ser boas para a sua carreira. Fique de olho 
nas oportunidades e não deixe escapar uma boa chance 
de promoção. 

Vênus em Virgem desperta o lado mais carinhoso e 
gentil do seu signo, o que deve facilitar muito o convívio 
com outras pessoas. O astro forma sextil com a Lua na 
Casa 11, que também estimula as parcerias e amizades.
No trabalho, será mais fácil buscar o apoio dos colegas.

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir tudo 
que quiser hoje. A Lua no seu paraíso astral, em sextil 
com Vênus na Casa 7, garante ótimo entrosamento 
com as pessoas, o que deve benefi ciar todos os seus 
relacionamentos.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
“Casos de Família”, porque 
também atende a expectativa 
da emissora, será mantido na 

programação do SBT...Assim 
como a apresentadora Christina 
Rocha e sua equipe...Evidente 
que, em se tratando de SBT, toda 
confi rmação de hoje poderá não 

valer amanhã. Em todo caso. “Na 
Geral”, que foi da Band muitos 

anos e também passou pela Kiss, 
vai estrear na Massa FM, nesta 

próxima terça-feira. Mudança do 
pessoal do Café com Bobagem, 
do SBT para a Band, foi cheia 

de grandes emoções... No fi m, 
parece, deu tudo certo.  “Bruce 
Lee – A Lenda”, em exibição nas 
noites de sábado, é a nova alegria 

da direção da Band... Mesmo em 
uma faixa bem competitiva, tem 
marcado médias de 2 a 3 pontos, 
acima dos padrões da emissora.
Lívia Andrade conta que já vinha, 

há algum tempo, conversando 
com a direção do SBT sobre a sua 
saída...Agora, liberada, pretende 

tocar à frente alguns planos.

Futuro do SBT caminha em direção das velhas mexicanas

Como em outras tantas 
regiões do mundo, também por 
aqui existe um esforço muito 
grande por parte das principais 
TVs em retomar os seus trabalhos, 
ainda que com adaptações e até 
que não exista uma vacina que 
afaste todos os riscos.

Entre os progressos 
observados, o reinício das 
gravações das novelas foi uma 
das conquistas mais importantes, 

porque há sempre o envolvimento 
de um número maior de pessoas. 

Record, depois de “Amor Sem 
Igual”, agora prepara o retorno de 
“Gênesis”, assim como a Globo 
está fazendo com “Salve-se Quem 
Puder” e “Amor de Mãe”.

Por aí percebe-se a 
importância das novelas nas 
grades de programação das 
grandes emissoras, como 
também se constata, e até com 

certo espanto, a decisão do SBT 
em dispensar todo mundo e 
praticamente fechar as portas da 
sua dramaturgia.

Nada faz acreditar numa 
volta, nem mesmo quando a 
pandemia passar, porque também 
haverá um preço, e muito alto, 
para começar tudo de novo. Uma 
pena. E como pior alternativa, 
só restará ampliar a exibição das 
mexicanas.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

MELHOR 
DOS CENÁRIOS
A estreia de “Quanto Mais Vida 
Melhor”, do Mauro Wilson, na fi la 
das 19h da Globo, está progra-
mada para abril.Em seu elenco, 
Giovanna Antonelli, Mateus Sola-
no, Valentina Herszage, Vladimir 
Brichta, entre outros.

E AGORA?
O SBT vai ter que arrumar um 

jeito de usar toda aquela estrutura 
montada nos seus jardins, para os 
formatos de culinária, “Bake O� ” e 
companhia bela. É um desperdício de 
dinheiro não utilizar aquilo ou só ter 
usado por um breve período e agora 
ter que desmontar.

CORTES
Márcia Ítalo e � iago Coquelet, 

dois importantes nomes da Direção 
de Elenco, deixam o SBT e sua 
Dramaturgia. Novas baixas ainda 
são aguardadas no já esvaziado 
departamento.

APERTADINHO
Claudete Troiano completou 

ontem, sexta-feira, a sua primeira 
semana de programas na Rede TV!.
Entre ações de merchandising e 
as receitas do dia, a duração do 
programa está bem apertadinha.

NA ESPERA
Cristina Pereira, 71 anos, 

também está pronta para voltar 
a gravar “Salve-se Quem Puder”, 

com os cuidados, claro, que ainda 
são necessários.Só que ela ainda 
tem que esperar Rafael Cardoso, seu 
companheiro de elenco, negativar do 
covid.

DUPLA DE FRENTE
Luigi Baricelli, que hoje mora 

nos Estados Unidos, está con� rmado 
como um dos apresentadores do 
“Uma Vida, Um Sonho”, reality de 
futebol, que será exibido pelo SBT no 
começo do ano.Vai formar dupla com 
Aline Riscado.

 PROJETO
A Jovem Pan prepara para muito 

breve o lançamento de um canal 24 
horas de notícias no YouTube.

O tempo todo com informações 
ao vivo. Algumas outras contratações, 
inclusive, começam a ser pensadas.

VAI MUDAR
No SBT, entre as certezas que 

existem, a continuidade do “Poder em 
Foco”, nas noites de domingo, está as-
segurada.

Porém, o programa deve sofrer 
mudanças na sua apresentação.
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À espera de Neymar, que não par-
ticipará do último treino nesta 
quinta-feira por conta de dores 

na região lombar, o técnico Tite confir-
mou quase toda a escalação da seleção 
brasileira para a estreia nas Eliminató-
rias diante da Bolívia, nesta sexta-feira 
9, às 21h30, na Neo Química Arena, em 
São Paulo. O treinador também definiu 
Casemiro como capitão. “Sem o Daniel 
Alves, não temos uma determinação. 
Então para amanhã (sexta) vai ser o Ca-
semiro, que é uma das lideranças que a 
gente tem”, justificou.

Tite definiu que Weverton será o ti-
tular no gol e revelou que Douglas Luiz 
ganhou a disputa com Bruno Guima-
rães para atuar no meio de campo ao 
lado de Casemiro. A única dúvida, por-
tanto, é a presença ou não de Neymar. 
Caso o craque do Paris Saint-Germain 
não se recupere das dores na região 
lombar - ele passará a tarde fazendo 
fisioterapia - o comandante confirmou 
que seu substituto será Everton Ribeiro.

“Weverton é o goleiro, isso já está 
definido. Temos três grandes goleiros. 
O Ederson é um grande goleiro. O We-
verton fez uma grande sequência em 
alto nível, que o credenciou. Douglas 
Luiz já está definido. E a outra, a subs-
tituição do Everton Ribeiro (no lugar do 
Neymar) é uma possibilidade. Temos 
que aguardar. Não tendo (o Neymar), 
vai ser o Everton Ribeiro”, revelou Tite 
em entrevista coletiva nesta quinta-fei-

ra, no hotel Marriott, em Guarulhos, 
onde o grupo está concentrado.

Também presente na coletiva, Cé-
sar Sampaio, auxiliar técnico da equipe, 
explicou a opção por Douglas Luiz em 
vez de Bruno Guimarães pela neces-
sidade de ter um jogador com maior 
capacidade de proteger o lado esquer-
do do campo, setor onde atuam Renan 
Lodi e Neymar - se puder jogar.

“É harmonizar os setores. Enten-
demos como o Tite pensa, de dar mais 
amplitude desse lado com o lateral. 
Essa organização ofensiva sustentada 
te dá uma segurança maior. O Douglas 
fez por merecer. Contra a Coreia do Sul 
a gente conseguiu já ver essa personali-
dade em campo”, explicou.

Tite destrinchou um desenho tático 
para o primeiro jogo nas Eliminatórias 
e falou especialmente sobre as funções 
do quarteto ofensivo e o que eles ofere-
cem tática e tecnicamente.

“Everton Ribeiro é um articulador, 
da construção, um jogador que pensa 
a última bola, e também um finalizador 
de média distância. O que o Firmino te 
traz, estrategicamente? Ele te dá a ca-
racterística de um jogador mais termi-
nal também, sem tanto a necessidade 
de construir. Para ter de um lado ou 
de outro, o Cebolinha te dá amplitude, 
como extremo, chegando na frente. O 
Coutinho pode ser por dentro ou por 
fora, tendo essa função bem exercida. 
Importante abrir um espaço de criação 

maior para eles, fazendo com que a bola 
chegue, vinda dos laterais, dos zaguei-
ros, dos meio-campistas. E aí sim ter a 
ilusão, a criatividade, o passe cavado, a 
finalização”, analisou.

O treinador comentou sobre a ex-
pectativa em relação ao desempenho 
do time no início da caminhada rumo 
à Copa do Mundo de 2022. Em meio à 
pandemia de covid-19 e sem público 
nos estádios, ele fez a ponderação de 
que é preciso tempo para a equipe vol-
tar a engrenar, mas disse que espera um 
bom desempenho diante dos bolivia-
nos, no início do novo ciclo com vistas 
ao Mundial do Catar.

“Quando você inicia um trabalho, 
e logo em seguida, rapidamente, ele 
se consolida, é exceção à regra. Não 
é assim que as coisas funcionam no 
futebol, em que há a construção de 
equipe, lançamento de jovens, mesclas, 
funções definidas, jogadores crescendo 
nos clubes. Tomara que a gente tenha 
essa felicidade, mas não é o real. A gente 
procura equilibrar todos esses fatores A 
expectativa é fazer um bom jogo contra 
a Bolívia, numa situação anormal com 
a pandemia, e conseguir a vitória.

A delegação da seleção brasileira 
chegou a São Paulo na noite de quar-
ta-feira e os jogadores fazem a última 
atividade na tarde de quinta, na Neo 
Química Arena, estádio do Corinthians 
e local da partida contra a seleção da 
Bolívia.

LUTAAUTOMOBILISMO

Apelidado de “Cachorro 
Louco” o lutador de MMA 
Wanderlei Silva teve sua 
história de vida contada 
pelos jornalistas Thiago 
Parijiani e Luiz Henrique 
Gurian no livro “Sem Colei-
ra”. No livro o lutador relata 
sintomas de Encefalopatia 
Traumática Crônica (ETC), 
uma doença conhecida co-
mo “demência pugilística”, 
que pode ser causada por 
repetidos golpes na cabeça.

O livro de 166 páginas 
conta histórias do atleta 
no antigo evento japonês 
PRIDE, além de trazer uma 
série de depoimentos e fo-
tografias. O biógrafo Thia-
go Parijani relatou que fez 
questão de ler obras sobre 
outros atletas, como a de 
Anderson Silva, para procu-
rar um caminho diferente 
para contar a história de 
Wanderlei.

Parijani, disse ainda que 
observou os sintomas ca-
racterísticos da demência 
pugilística ao escrever o li-
vro do atleta.

“Ele tem um problema 
de memória. Você começa a 
falar com ele sobre determi-
nado assunto. Passam duas 
semanas, você volta a falar 
com ele, ele conta de novo 
a mesma história. Ele já as-
sumiu que tem sintomas de 
demência pugilística e eu 
pude sentir na pele isso. Foi 
isso que fazia eu retomar o 
raciocínio. Se a gente não 
faz esse filtro, o livro ia ficar 
girando em círculo”, revela 
Parijani.

Após sete anos, a Fórmula 
1 volta ao circuito de Nurbur-
gring, domingo, com o GP do 
Eifel, na Alemanha, 11ª etapa 
da temporada. E o tradicio-
nal circuito poderá registrar 
algumas marcas importantes 
para a principal categoria do 
automobilismo.

O hexacampeão Lewis 
Hamilton, da Mercedes, tem 
uma segunda chance de 
igualar as 91 vitórias de Mi-
chael Schumacher, enquanto 
o finlandês Kimi Raikkonen 
vai tentar alinhar seu Alfa 
Romeo e participar do 323º 
Grande Prêmio após igualar o 
recorde do brasileiro Rubens 
Barrichello na Rússia há duas 
semanas.

Hamilton venceu em Nur-
burgring com a McLaren em 
2011 - a 16ª de suas 90 vitórias 
até agora. Caso não vença do-
mingo, o britânico ainda pode 
aumentar seus recordes de 
poles (96) e pódios (159).

Raikkonen, o ‘Iceman’ 
(Homem de Gelo), que fez sua 
estreia na Fórmula 1 com a 
Sauber em 2001 e agora está 
com 40 anos e é o piloto mais 
velho na corrida, não mostra 
muito entusiasmo com o feito. 
“Já corri aqui algumas vezes, 
acho que deveria ter vencido 
algumas corridas, mas tive-
mos um pouco de azar às ve-
zes”, afirmou o piloto.

A atenção na Ala Romeo é 
redobrada pois na sexta-feira 
Mick Schumacher, filho de 21 
anos do heptacampeão mun-
dial Michael Schumacher e 
líder da Fórmula 2, vai fazer 
sua estreia nos treinos da F-1. 

WANDERLEI SILVA: 
LIVRO SOBRE 
LUTADOR REVELA 
INÍCIO DE DEMÊNCIA

RECORDES 
PODEM MARCAR 
O GP DA ALEMANHA 
DE F-1

CBF

À espera de Neymar, Tite 
define escalação do Brasil 
para encarar a Bolívia

COPA 2022 | Ainda esperando por Neymar, que não participou dos últimos treinos por conta de dores na 
região lombar, o técnico Tite tem dúvidas sobre o time brasileiro para a estreia nas Eliminatórias da Copa 

Atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra), deverá ficar no banco de reservas na estreia para a disputa pela vaga no mundial de 2022


