
SEGURANÇA. 8 E 9 | Delegacia de Capturas divulgou lista dos 11 criminosos mais 
procurados do Estado. Eles eles, estão bandidos já sentenciados pela Justiça, 
pessoas consideradas de alta periculosidade e suspeitos de ataques a bancos

SEGURANÇA. 8 E 9 | Delegacia de Capturas divulgou lista dos 11 criminosos mais 
procurados do Estado. Eles eles, estão bandidos já sentenciados pela Justiça, 
pessoas consideradas de alta periculosidade e suspeitos de ataques a bancos

TRANSPORTE. 2 | Sindicato das Empresas de Ônibus acusam motoristas e cobradores de não cumprir com 
acordo e colocar na rua apenas 32% da frota. Rodoviários rebatem e dizem que, considerando a frota 
reduzida na pandemia, há 40% dos veículos circulando. Sem acordo, movimento continua em Natal

Empresas estudam
ir à Justiça para pedir 
ilegalidade da greve 
dos rodoviários

OS 11 MAIS 
PROCURADOS
PELA POLÍCIA DO RN

Dia de Finados em Natal 
não vai ter missa nem 
comércio nos cemitérios 
públicos, decide Semsur

Carlos Alberto abre
série de entrevistas 
do Agora RN com os 
candidatos a prefeito

2 DE NOVEMBRO. 10 | Secretaria de 
Serviços Urbanos recomenda que 
o público antecipe a visitação aos 
cemitérios públicos de Natal

ELEIÇÕES. 5 | Faltando pouco mais de 
duas semanas para o pleito, o eleitor 
podedrá conhecer propostas dos 13 
candidatos que disputam a prefeitura

NATAL, TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 930 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

CRIME

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



2 POLÍTICA TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2020 |

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Sindicato das Empresas de 
Ônibus de Natal (Seturn) es-
tuda entrar com uma ação 

na Justiça do Trabalho para pedir a 
ilegalidade da greve dos rodoviários. 
A ação será impetrada no Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT). As companhias alegam que os 
trabalhadores que aderiram ao mo-
vimento paredista, na sexta 23, não 
estão cumprindo a lei de greve.

De acordo com o Seturn, os rodo-
viários estão permitindo a circulação 
de 32% da frota de ônibus pelas ruas 
da capital. Enquanto que, segundo foi 
sinalizado nas audiências de concilia-
ção com a Justiça do Trabalho na se-
mana passada, a frota em circulação 
deveria ser de 40%.

Segundo o Sindicato dos Traba-
lhadores Rodoviários do Rio Grande 
do Norte (Sintro), porém, 45% da fro-
ta está nas ruas nesta segunda-feira.

Sem novas rodadas de negocia-
ção agendadas, a paralisação segue 
por tempo indeterminado. Os rodovi-

ários cobram das empresas de ônibus 
o pagamento do vale-alimentação 
e do plano de saúde, benefícios que 
foram suspensos no início da pande-
mia do novo coronavírus.

Ainda de acordo com o Sintro, 
dos 374 veículos que prestam o servi-
ço de transporte em Natal, 171 saíram 
às ruas nesta segunda-feira. O núme-
ro leva em conta o quantitativo de 
ônibus da frota reduzida em função 
da pandemia, por isso a divergência 
com o Seturn.

Durante o início da manhã, cenas 
de aglomerações foram registradas 
em diversas paradas de ônibus da 
capital. Além disso, com poucos ve-
ículos nas ruas, imagens de ônibus 
completamente lotados também fo-
ram vistas.

O desrespeito ao cumprimento 
do distanciamento social nas paradas 
e dentro dos ônibus pode elevar o pe-
rigo de contágio pelo novo coronaví-
rus. Transportes alternativos � zeram 
rotas do transporte convencional.

Seturn estuda pedir ilegalidade
da greve dos rodoviários em Natal
TRANSPORTE |  Sem novas rodadas de negociação agendadas, paralisação segue por tempo indeterminado. Rodoviários cobram das empresas de ônibus o pagamento do vale-alimentação 
e do plano de saúde, benefícios que foram suspensos no início da pandemia do novo coronavírus. Empresas e rodoviários também divergem sobre percentual da frota que está circulando

Usuários aguardam até 1 hora nas paradas para subir em transporte coletivo em Natal por causa da greve dos motoristas e cobradores

O presidente Jair Bolsonaro a� r-
mou nesta segunda-feira 26 a um 
grupo de apoiadores na porta do 

Palácio da Alvorada que juiz “não pode 
decidir se você vai ou não tomar vacina”.

Na última sexta-feira 23, o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Luiz Fux, a� rmou que haverá 
“judicialização” dos critérios a serem 
adotados para a futura vacinação con-
tra a Covid-19, doença provocada pelo 
novo coronavírus. Quatro ações no tri-
bunal tratam do tema.

Fux entende que o tribunal terá de 
decidir sobre temas como liberdade 
individual e requisitos para a imuniza-
ção. No caso do coronavírus, as vacinas 
ainda estão em processo de desenvolvi-
mento.

Ao conversar com os apoiadores 
nesta segunda-feira, Bolsonaro a� rmou:

“Hoje vou estar com o ministro 
[Eduardo] Pazuello, da Saúde, para 

tratar desse assunto, porque temos 
uma jornada pela frente, onde parece 
que foi judicializada essa questão. E 
eu entendo que isso não é uma ques-
tão de Justiça, isso é uma questão de 
saúde acima de tudo. Não pode um 

juiz decidir se você vai ou não tomar 
vacina. Não existe isso daí.”

Bolsonaro já declarou em mais de 
uma ocasião que é contrário à vacina-
ção obrigatória.

O presidente também já declarou 
que não con� a na CoronaVac, vacina 
desenvolvida pelo Instituto Butantan, 
de São Paulo, e pela farmacêutica chine-
sa Sinovac.

AÇÕES NO STF
O STF recebeu ao menos quatro 

ações que tratam sobre a vacinação 
contra o novo coronavírus. Três ações 
são favoráveis à vacinação mais ampla 
e/ou obrigatória, e uma que pede a proi-
bição da vacinação compulsória.

O ministro do STF, Ricardo Lewa-
ndowski, decidiu na sexta que levará 
direto ao plenário a análise de três ações 
que discutem o tema. O relator pediu in-
formações à Presidência da República.

Presidente da República, Jair Bolsonaro

Vacina obrigatória “não é uma 
questão de Justiça”, diz Bolsonaro

IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19

As primeiras 6 milhões de doses 
da vacina chinesa Coronavac 
devem chegar em até uma 

semana em São Paulo, mas só po-
derão ser aplicadas após aprovação 
da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária. O governo paulista tam-
bém conta com a liberação da Anvisa 
para receber insumos para produzir 
outras 40 milhões de doses do imuni-
zante, em fase de testes contra o novo 
coronavírus, pelo Instituto Butantã.

Em coletiva de imprensa, o go-
vernador de São Paulo, João Doria, 
voltou a comentar a postura do pre-
sidente Jair Bolsonaro a respeito da 
vacinação contra a Covid-19 no País. 
Ele disse que são os governadores 
que estão salvando vidas na pande-
mia do novo coronavírus e que gos-
taria que o presidente tivesse “outro 
comportamento”.

Doria negou haver, da parte de-
le, uma guerra pela vacina. “Chega a 

ser inacreditável que tenhamos um 
País onde o presidente da República 
não torça pela salvação das pessoas”, 
criticou. “Parece até que torce pelo 
contrário, porque, se torcesse a favor, 
torceria por todas as vacinas de ma-
neira e� caz e mediante autorização 
da Anvisa”, alegou. “Isso seria uma 
visão correta, que se esperaria de um 
líder no Brasil.”

Ele comentou sobre os ataques 
que a pesquisa com a vacina Coro-
navac, feita pela empresa chinesa 
Sinovac e testada no Brasil com co-
ordenação do Instituto Butantã, vem 
sofrendo. “Não me parece nem justo, 
nem correto, nem uma posição hu-
manitária”.

Doria ainda pediu união entre 
estados e governo federal e solicitou 
uma reunião do presidente com os 
governadores, em Brasília. “Diante de 
uma pandemia, nós deveríamos ter o 
País unido”, comentou.

Doses da Coronavac chegam 
ao Brasil em até 1 semana

SÃO PAULO

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
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DECLARAÇÃO DE APOIO I
Já recuperado da Covid-19, 

o advogado Fernando Pinto, ex-
candidato a prefeito de Natal pelo 
partido Novo, não vai � car em 
cima do muro para a sequência da 
campanha. Nos próximos dias, vai se 
posicionar e declarar apoio a um dos 
candidatos que seguem na disputa.

DECLARAÇÃO DE APOIO II
À coluna, Fernando conta que 

tem analisado os planos de governo 
para de� nir qual candidato está mais 
próximo da plataforma que ele tinha 
apresentado com o partido Novo. 
Alguns dos fatores determinantes 
para a escolha do ex-candidato é o 
que os postulantes pensam sobre 
gestão � nanceira e propostas para 
redução do tamanho da estrutura 
administrativa.

ENTREVISTAS
O professor Carlos Alberto 

Medeiros, do PV, abre nesta terça-
feira 27 a série de entrevistas que 
o Agora RN vai promover com os 
candidatos à Prefeitura do Natal. É 
a partir das 18h30, com transmissão 
ao vivo pelas páginas do Agora RN no 
Facebook, YouTube e Instagram. E 
também estará disponível no portal 
www.agorarn.com.br.

ALEXVIANAALEX
HORÁRIO ELEITORAL I

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) é, 
de longe, o maior bene� ciado pela 
propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão. Vide o resultado 
da pesquisa Ibope divulgada ontem 
pela InterTV Cabugi. O levantamento 
apontou que o prefeito cresceu 
11 pontos percentuais desde que 
começou o horário eleitoral.

HORÁRIO ELEITORAL II
Também pudera. Entre os 

candidatos, Álvaro, que disputa a 
reeleição, é o que possui o maior 
tempo: nada menos que 3 minutos e 
46 segundos em dois blocos diários.

HORÁRIO ELEITORAL III
O que bene� ciou Álvaro 

prejudicou Kelps Lima 
(Solidariedade). Se na pesquisa 
anterior o deputado parecia começar 
a ameaçar a possibilidade de a 

campanha terminar no 1º turno, 
agora o Ibope mostrou que Kelps 
despencou 5 pontos. Ele tem só 20 
segundos na propaganda eleitoral.

MOTIVAÇÃO ELEITORAL I
A greve dos rodoviários, que 

normalmente já causa antipatia 
nos usuários, pelos transtornos que 
causa, desta vez está desagradando 
mais ainda quem anda de ônibus.  
Por causa da proximidade da 
eleição, o movimento tem recebido 
acusações de que tem motivação 
apenas política, com o objetivo de 
desgastar o prefeito Álvaro Dias.

MOTIVAÇÃO ELEITORAL II
O principal líder da categoria 

é o ex-vereador Júnior Rodoviário, 
que este ano se licenciou do cargo 
de presidente do sindicato dos 
motoristas e cobradores para tentar 
retornar à Câmara Municipal pelo 

PT, partido que faz oposição ao atual 
prefeito.

LULA, 75
Por falar no PT, candidatos a 

prefeito pelo partido estão orientados 
a reservar a propaganda eleitoral 
de hoje à defesa do ex-presidente 
Lula, que já tem duas condenações 
na Operação Lava Jato. Hoje, Lula 
completa 75 anos de idade.

GASOLINA CARA
O Rio Grande do Norte tem o 

5º maior preço médio do litro da 
gasolina entre todos os estados do 
País. Por aqui, a média do valor do 
combustível é R$ 4,71. Foi o que 
divulgou ontem a Agência Nacional 
do Petróleo.

MBL
O Movimento Brasil Livre (MBL), 

que, após os atos a favor da deposição 

da ex-presidente Dilma Rousse� , 
conseguiu eleger diversos integrantes 
nas eleições de 2018, caminha para 
não repetir o mesmo resultado em 
2020. Em Natal, a principal esperança 
do movimento é eleger Henrique 
Neiva (Novo) para a Câmara de Natal.

VACINAÇÃO EM BAIXA
A quatro dias do � m da 

campanha de vacinação contra a 
poliomielite, Natal conseguiu vacinar 
apenas 25% da meta estabelecida 
para este ano. Ao todo, 11.063 
crianças foram vacinadas. O objetivo 
é 43.106, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal (SMS). 

ROBINSON NO INTERIOR
Apesar de estar distante do 

pleito de Natal, o ex-governador 
Robinson Faria (PSD) acompanha 
de perto as eleições municipais de 
2020 pelo interior do Estado. Em 
vários municípios, tem participado 
de atos de campanha e até subido em 
palanques. Por onde tem passado, 
tem sido ovacionado e recebido 
manifestações de apoio.

ROBINSON NO INTERIOR
O nome do ex-governador é 

cotado para a eleição de 2022. Para 
deputado federal.

ELEIÇÕES 2020 | De acordo com candidato do PSB à Prefeitura do Natal, objetivo primordial do programa
é regularizar a propriedade de famílias de baixa renda e aumentar oferta de vagas para ensino infantil

Dois números que depõem 
contra Natal: apenas um ter-
ço das crianças tem direito 

à creche e mais de 60% dos imóveis 
da cidade são irregulares. Essas são 
algumas das realidades que preo-
cupam o candidato a prefeito pelo 
PSB, Hermano Morais. Ele tem de-
fendido, em seu programa eleitoral, 
a regularização fundiária por meio 
do projeto Moradia Legal e a amplia-
ção de vagas para as crianças com o 
programa Creche para Todas.

“Mais de 60% dos imóveis de Natal 
não estão regularizados. Um número 
alto, que implica em insegurança jurí-
dica e perda de arrecadação”, explica 
Hermano. Para mudar esse quadro, 
ele pretende implantar o maior pro-
grama de regularização fundiária que 
a cidade já viu.

“Vamos fazer mutirões perió-
dicos e descentralizados, além de 
ofertar uma plataforma online com 
essa � nalidade para agilizar o pro-
cesso. Para o programa Moradia 
Legal, serão contemplados todos os 
cidadãos que estejam na posse de 
habitação e não possuem título de 
propriedade”, destaca.

De acordo com Hermano Morais, 
o objetivo primordial do programa é 
regularizar a propriedade de famílias 
de baixa renda com a entrega de títu-
los devidamente registrados.

Outro dado que chama a atenção 
é que apenas 34% das crianças de 

Natal tem direito à creche, de acordo 
com o Instituto de Desenvolvimento 
de Educação (IDE). Além disso, o pre-
enchimento das vagas acontece por 
sorteio. Para Hermano, educação não 
pode ser uma questão de sorte. Por 
isso, por meio do projeto Creche para 
Todas, ele pretende elevar esse núme-
ro e conceder auxílio para quem não 
tiver acesso.

O projeto apresentado por Her-
mano é baseado na ampliação do nú-
mero de vagas em creches para 50% já 
no próximo ano, atendendo à Meta 1 
do Plano Nacional de Educação (PNE) 
e contemplando as diferentes zonas 

da cidade.
Hermano explica que as famílias 

não atendidas de imediato receberão 
auxílio-� nanceiro para conseguirem 
matricular as crianças em instituições 
cadastradas pela Prefeitura Munici-
pal. “O acesso à creche é um direito 
das crianças e das mães trabalhado-
ras, além de ser uma obrigação do 
município”, ressaltou ele.

O Creche para Todas é um dos 
projetos prioritários do plano elabo-
rado por Hermano para Natal. Ele 
tem participado de agenda com mães 
de diferentes regiões da cidade para 
apresentar a iniciativa com detalhes.

Candidato do PSB à Prefeitura do Natal, Hermano Morais, tem projetos para as duas áreas

Hermano Morais propõe regularização 
fundiária e fim de sorteio para creches

A defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) so-
licitou mais uma vez, nesta 

segunda-feira 26, a suspensão do 
julgamento sobre o caso do tríplex 
do Guarujá (SP). O Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) irá analisar um 
recurso contra a condenação do ex-
-presidente nesta terça 27, quando 
Lula completa 75 anos.

O ex-presidente foi condenado 
em segunda instância por corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro. 
A defesa de Lula encaminhou duas 
petições nesta segunda-feira ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) pe-
dindo a suspensão do julgamento.

Uma das petições se refere a 
solicitação de habeas corpus em 
que os advogados de Lula pedem a 
paralisam do processo até que o Su-
premo julgue a suspeição do ex-juiz 
Sergio Moro e dos procuradores for-
ça-tarefa da Lava-Jato de Curitiba. 

O pedido foi negado pelo relator do 
caso, ministro do STF Edson Fachin, 
em 30 de setembro, mas a defesa 
recorreu.

A outra trata sobre uma recla-
mação contra o STJ. A defesa de 
Lula a� rma que documentos sobre 
a situação jurídica da Petrobras e so-
bre o contexto acusatório não foram 
cedidos aos advogados. O relator da 
reclamação também é Fachin –que 
é o ministro responsável pela Ope-
ração Lava Jato.

A defesa de Lula pede que o 
julgamento do recurso seja retirado 
de pauta. A decisão será de Fachin. 
Os advogados argumentam que de-
cisões do STJ afetaram o direito de 
defesa de Lula.

Também defendem ser necessá-
rio a análise do habeas corpus, que 
pede a suspeição do ex-juiz federal 
Sergio Moro, antes do julgamento 
do recurso.

Ex-presidente Lula completa 75 anos nesta terça-feira 27 e terá recurso analisado no STJ

Lula volta a pedir suspensão 
de julgamento sobre tríplex

LAVA JATO

RICARDO STUCKERT

PSB RN / REPRODUÇÃO



Dois bandidos armados � ze-
ram um arrastão, na tarde 
desta segunda-feira 26, no 

comitê de campanha de Professora 
Nilda, candidata do PSL à Prefeitu-
ra de Parnamirim, município da 
Grande Natal. De acordo com tes-
temunhas, a dupla chegou em uma 
moto à procura de alguém da coor-
denação da campanha e anunciou 
o assalto.

O Agora RN apurou que foram 
levados objetos pessoais de apoia-
dores da candidata, como celula-
res, bolsas e documentos. Os cri-
minosos ordenaram que as vítimas 
deitassem no chão durante o ato. 
Na fuga, os bandidos teriam ainda 
feito ameaças de morte aos que 
estavam presentes no comitê, caso 
eles denunciassem o episódio. O 
comitê � ca no bairro de Rosa dos 
Ventos.

Horas depois do crime, a pró-
pria candidata publicou um vídeo 
nas redes sociais explicando o que 
aconteceu. Ela também comu-
nicou o cancelamento de toda a 
agenda de campanha que estava 
prevista para esta segunda-feira. 

De acordo com a assessoria, a 
campanha registrou um boletim 
de ocorrência na polícia.

“Infelizmente, o nosso co-
mitê, a nossa equipe foi vítima 
de um arrastão. Isso mostra a 

insegurança que a nossa gente 
enfrenta todos os dias na nossa 
cidade. Estamos bem, a nossa 
equipe está bem, e continuamos 
juntos com muita fé em Deus. 
Este momento vai ser superado 

por toda a nossa equipe”, afir-
mou a candidata.

Ainda durante a ação, uma das 
vítimas levou um tapa no rosto, se-
gundo a assessoria da campanha. 
Havia cerca de 20 pessoas no local.

O PSL-RJ direcionou R$ 49 mil de 
sua cota feminina nas eleições 
de 2018 para duas empresas li-

gadas a assessores de Flávio Bolsonaro 
envolvidos no esquema da rachadinha 
na Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj).

O valor equivale a mais de 10% da 
verba total para as mulheres candida-
tas. De 33 postulantes do diretório es-
tadual, 27 entregaram metade de suas 
verbas eleitorais para essas empresas.

As prestações de contas das candi-
daturas femininas do partido à Justiça 
Eleitoral apresentam também suspeitas 
de irregularidades no uso dos valores. 
Dez dessas candidatas apresentam in-
dícios de fraude contábil e duas tiveram 
suspeita de falsificação de assinaturas.

As duas empresas contratadas são 
Alê Soluções e Eventos e Jorge Domin-
gues Sociedade Individual Advocacia. 
A primeira pertence a Alessandra Oli-
veira, assessora de Flávio Bolsonaro na 
Alerj e, ao mesmo tempo, primeira-te-
soureira do partido no Rio. A segunda 
é ligada a Luis Gustavo Botto Maia, ad-

vogado eleitoral do � lho do presidente 
da República.

Alessandra e Botto Maia são inves-
tigados pelo MP-RJ (Ministério Público 
do Rio de Janeiro) por suposta partici-
pação no esquema de repartição ilegal 

de salários de funcionários do gabinete 
de Flávio, quando ele era deputado es-
tadual.

Cinco candidatas ouvidas pelo 
portal UOL disseram que a contrata-
ção das duas empresas foi direcionada 

pelo PSL do Rio, presidido em 2018 por 
Flávio Bolsonaro. Hoje, ele é senador 
� liado aos Republicanos.

A assessoria de imprensa do dire-
tório estadual do PSL a� rmou que não 
responderia à reportagem porque os 
fatos ocorreram durante a gestão an-
terior. Já a assessoria de imprensa e o 
advogado de Flávio Bolsonaro não res-
ponderam aos diversos contatos feitos 
UOL, desde o � m de setembro.

Alessandra Oliveira e Botto Maia 
também foram procurados por telefone 
e e-mail e se recusaram a falar. No Rio, a 
reportagem esteve no endereço comer-
cial de Alessandra e no endereço residen-
cial de Botto Maia, onde deixou recado 
por duas vezes, mas não obteve retorno.

A lei eleitoral exige que pelo menos 
30% do fundo especial de campanha 
e do fundo partidário usado durante 
a eleição sejam destinados às campa-
nhas de mulheres. Dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) mostram que 
o PSL-RJ repassou R$ 459 mil para as 
candidaturas de mulheres durante as 
eleições de 2018.
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Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que presidia PSL do Rio de Janeiro em 2018

Durante a ação, uma das vítimas levou um tapa no rosto, segundo a assessoria da campanha. Havia cerca de 20 pessoas no comitê de campanha

PSL direcionou cota feminina a 
empresas de assessores de Flávio

REPRODUÇÃO

Bandidos promovem arrastão
em comitê e ameaçam voltar
ELEIÇÕES 2020  | Candidata do PSL à Prefeitura de Parnamirim, Professora Nilda, comunicou o cancelamento de toda a agenda de campanha
que estava prevista para esta segunda-feira por causa do crime. Testemunhas relatam que criminosos ameaçaram de morte quem denunciasse

ELEIÇÕES 2020

PESQUISA CNT/MDA

Pesquisa CNT/MDA di-
vulgada nesta segunda-feira 
26 indica que o governo de 
Jair Bolsonaro tem a aprova-
ção de 41,2% dos brasileiros. 
Outros 30,3% avaliam o go-
verno como regular; 27,2% 
como ruim ou péssimo e 
1,3% não souberam opinar.

O levantamento também 
abordou o desempenho pes-
soal do governo Bolsonaro. 
Nesse quadro, o presidente 
é aprovado por 52% da po-
pulação. São 43,2% os que 
o desaprovam. Outros 4,8% 
não souberam responder.

A pesquisa ouviu 2.002 
pessoas , em 137 municí-
pios de 25 Unidades da Fe-
deração. A margem de erro 
é de 2,2 pontos percentuais.

A CNT questionou a 
percepção da população 
sobre a pandemia da Co-
vid-19. Os entrevistados 
foram indagados sobre a 
atuação do governo federal 
e estadual durante a crise.

São 57,1% os que apro-
vam a administração bolso-
narista neste contexto, contra 
39,1% que desaprovam. Em 
relação à administração dos 
governos estaduais, a por-
centagem de aprovação é de 
57,8% e de reprovação 37%.

ELEIÇÕES
Com o 1º turno das elei-

ções marcado para o dia 15 de 
novembro, a pesquisa de opi-
nião mostrou que a intenção 
de comparecimento às urnas é 
de 76,6% em meio à pandemia.

O público foi questionado 
sobre a in� uência do apoio de 
Bolsonaro e de Lula para os 
candidatos, ao que 44,8% dos 
entrevistados responderam que 
o chefe do Executivo não in-
� uencia no sufrágio. Já no caso 
do petista, 38,2% a� rmaram que 
ele não in� uencia na decisão.

No entanto, o apoio do 
atual mandatário é visto como 
mais signi� cante que o do ex-
-presidente: 29,5% consideram 
que o apoio de Bolsonaro “é 
bom para o candidato e au-
menta as chances” de votos. No 
caso do petista, 23,7% a� rma-
ram que o candidato apoiado 
por Lula aumenta suas chan-
ces de ganhar um voto.

Uma pergunta sobre prin-
cipais características para dos 
candidatos também foi feita. 
Nessa questão, duas respostas 
dos entrevistados foram so-
licitadas. O resultado foi que 
64,2% e 50,9% consideraram 
que “honestidade” e “novas 
propostas para a cidade” são as 
mais importantes.

41,2% AVALIAM 
O GOVERNO 
BOLSONARO COMO 
ÓTIMO OU BOM

WALDEMIR BARRETO / SENADO
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O Grupo Agora RN inicia 
nesta terça-feira 27, a par-
tir das 18h30, uma série de 

entrevistas com os candidatos à 
Prefeitura do Natal. Faltando pouco 
mais de duas semanas para a vota-
ção, o eleitor terá a oportunidade 
de conhecer mais detalhadamente 
as propostas dos 13 candidatos que 
disputam o comando do Palácio Fe-
lipe Camarão.

As entrevistas, que terão du-
ração de 30 minutos, serão trans-
mitidas pelas redes sociais do 
Agora RN (Facebook, YouTube e 
Instagram), além do próprio portal. 
Os candidatos responderão sobre 
pontos do plano de governo e vão 
detalhar o que pretendem fazer nos 
próximos quatro anos, caso assu-
mam a gestão municipal.

A partir desta terça, será recebi-
do um candidato por dia. A ordem 
das entrevistas foi definida por 
sorteio, nesta segunda-feira 26, na 
redação do Agora RN. Represen-
tantes de oito candidatos participa-
ram do evento, presencialmente ou 
de forma remota.

Para o diretor-presidente do 
Grupo Agora RN, jornalista Alex 
Viana, a série de entrevistas com os 
candidatos a prefeito de Natal vai 
contribuir para a decisão do eleitor, 
que irá às urnas no dia 15 de no-
vembro, sobretudo porque pesqui-

sas têm mostrado que há um alto 
percentual de indecisos.

“Com a pandemia do coronaví-
rus e as regras de distanciamento 
social, atos de campanha ficaram 
prejudicados, o que tem dificulta-

do o debate em torno dos desafios 
da cidade para os próximos quatro 
anos. Ao realizar uma série de en-
trevistas com transmissão ao vivo 
pelas redes sociais, o Agora RN 
contribui com a democracia e o 

processo eleitoral, na medida em 
que proporciona essa discussão a 
todos, a partir da tela de um celu-
lar”, afirma.

Por causa da Covid-19, a série 
de entrevistas com os candidatos a 

prefeito de Natal vai respeitar algu-
mas medidas sanitárias. Cada can-
didato só poderá comparecer ao 
estúdio na presença de, no máximo, 
dois assessores. Além disso, todos 
devem usar máscara de proteção, 
com exceção do candidato, que po-
derá retirar o acessório apenas du-
rante os 30 minutos da entrevista.

O jornalista Tiago Rebolo, que 
vai comandar as entrevistas, des-
taca que este será um dos raros 
momentos da campanha em que 
os candidatos poderão falar para 
um grande público sobre as suas 
propostas.

“As maiores emissoras de rádio 
e TV decidiram não promover de-
bates no 1º turno das eleições deste 
ano. Por causa disso, a série de en-
trevistas do Agora RN ganha ainda 
mais importância. Esperamos, com 
essa rodada, contribuir para o pro-
cesso de decisão dos eleitores, que 
poderão ver e rever as entrevistas 
antes de definir em quem vão vo-
tar”, ressalta.

Todos os 13 candidatos a prefei-
to de Natal que solicitaram registro 
junto à Justiça Eleitoral foram cha-
mados para as entrevistas.

Nesta terça-feira, às 18h30, 
quem abrirá a série de entrevistas é 
Carlos Alberto (Beto), candidato da 
coligação Pensando Natal (PV-Pa-
triota-Cidadania-PMB-PTC).

Agora RN inicia série de entrevistas 
com candidatos a prefeito de Natal
ELEIÇÕES 2020 | Candidatos responderão sobre pontos do plano de governo e vão detalhar o que pretendem fazer nos próximos quatro anos, caso assumam a gestão municipal. Entrevistas, 
que terão duração de 30 minutos, serão transmitidas pelas redes sociais do Agora RN (Facebook, YouTube e Instagram), além do próprio portal. Quem abre a série hoje é Carlos Alberto (Beto)

27/10/20
Carlos Alberto (Beto)
Pensando Natal: PV-Patriota
Cidadania-PMB-PTC

28/10/20
Álvaro Dias
Avança Natal: PSDB-MDB-Avante-PL-
-Republicanos-Rede-DEM-PDT-PSD

29/10/20
Hermano Morais
PSB

30/10/20
Fernando Freitas
PCdoB

02/11/20
Senador Jean
PT

03/11/20
Afrânio Miranda
Podemos

04/11/20
Delegado Leocádio
A Força da Verdade: PSL-Progressistas

05/11/20
Rosália Fernandes
PSTU

06/11/20
Jaidy Oliver
Democracia Cristã

09/11/20
Coronel Azevedo
PSC

10/11/20
Kelps Lima
Solidariedade

11/11/20
Nevinha Valentim
PSOL

12/11/20
Coronel Hélio Oliveira
Aliança por Natal: PRTB-PTB

CONFIRA ABAIXO TODAS AS DATAS SORTEADAS:



PEDRO TRINDADE

O número de denúncias de irre-
gularidades eleitorais no Rio 
Grande do Norte saltou de 221 

para 848 entre 19 de setembro e 26 de 
outubro de 2020. O crescimento de 
283% é verificad através da análise 
dos dados do aplicativo Pardal, que 
tem como objetivo engajar o eleitor 
no processo de fiscalização durante o 
período eleitoral.

O perfil das denúncias é, até o 
momento, unicamente relacionado 
à propaganda eleitoral, embora seja 
possível relatar outras irregularida-
des, como compra de votos, crimes 
eleitorais e uso da máquina pública.

O balanço mostra que, do total re-
gistrado, 301 denúncias já foram bai-
xadas pelos cartórios, ou seja, finaliza-
das; 199 estão em análise e 232 ainda 
não tiveram a sua análise iniciada.

Nove denúncias se destacaram e 
foram encaminhadas pelos cartórios 
ao Ministério Público Eleitoral (MPE) 
por meio de Processo Judicial eletrô-
nico (PJe). O conteúdo registrado não 
foi revelado.

A Justiça Eleitoral informa, ainda, 
que 105 denúncias estão com status 
de pendente, aguardando que sejam 
feitos os uploads das evidências apre-
sentadas pelos usuários, como fotos, 
vídeos e arquivos de áudio. Quando o 
processo for feito, elas vão para o sta-
tus de aguardando a análise.

No Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN), há um 
Comitê Gestor do Pardal, presidido 
pela juíza titular da Corte Eleitoral 

Adriana Magalhães, que conta ainda 
com a participação do procurador 
regional eleitoral, Ronaldo Sérgio 
Chaves, além de servidores da Justiça 
Eleitoral. O objetivo do comitê é orga-
nizar todas as orientações relaciona-
das ao uso do Pardal no âmbito do Rio 
Grande do Norte.

O juiz da Corte Eleitoral Luís Gus-
tavo Smith fala sobre a importância 
da ferramenta e explica seu funciona-
mento. “A partir da denúncia ofereci-
da através dos elementos de compro-
vação, a notícia terá um tratamento, 
ficando acessível à Justiça Eleitoral, às 
zonas, aos responsáveis pelo poder de 
polícia e ao Ministério Público, sendo 

possível o acompanhamento da de-
núncia pelo seu autor”.

O coordenador de sistemas do 
TRE-RN, Osmar Fernandes, destaca 
a importância do eleitor no processo 
eleitoral. “Com o aplicativo, o eleitor 
passa a ser um elemento importante 
no processo, pois ele é quem está lá nos 
municípios, quem está acompanhan-
do o dia a dia nas cidades. Então, se ele 
verificar alguma propaganda irregular, 
basta bater uma foto, gravar um vídeo 
e submeter para a Justiça Eleitoral, via 
aplicativo Pardal”, afirma.

NATAL LIDERA DENÚNCIAS NO RN
Natal apresenta o maior número 

de denúncias registradas: 135 (15%). O 
resultado já era esperado, já que a ca-
pital é o maior colégio eleitoral do RN, 
com 560 mil eleitores aptos a votar.

Parnamirim (49), Ielmo Marinho 
(35), Santo Antônio (34) e Várzea (25) 
completam o ranking dos cinco muni-
cípios com mais queixas de possíveis 
ilícitos eleitorais.

Mossoró, que possui a segunda 
maior quantidade de eleitores do Es-
tado, ocupa 8ª posição. Ao todo, 61 
dos 167 municípios potiguares regis-
traram denúncias na parcial.

NORDESTE
O Rio Grande do Norte é respon-

sável por 8,4% das 10.004 denúncias 
registradas na região Nordeste. O 
Estado possui a quarta maior ta-
xa da região, atrás de Pernambu-
co (30,7%), Bahia (24,9%) e Ceará 
(10,2%).

BRASIL TOTALIZA MAIS 
DE 30 MIL DENÚNCIAS

O Brasil registra 30.847 denún-
cias de irregularidades eleitorais. São 
Paulo apresenta o maior número de 
queixas de possíveis ilícitos eleitorais: 
5.732, o equivalente a 18,5% do acu-
mulado.

O RN aparece bem atrás na 11º 
posição, com 2,7%. O Acre apresenta 
na parcial o menor número de denún-
cias entre os estados brasileiros: 38 
(0,12%).
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Natal apresenta o maior número de denúncias registradas: 135 (15%). Resultado já era esperado, já que a capital é o maior colégio eleitoral do RN

JUSTIÇA ELEITORAL / REPRODUÇÃO

Denúncias de irregularidades 
eleitorais crescem 283% no RN
ELEIÇÕES 2020  | Dados do aplicativo Pardal mostram que queixas de possíveis ilícitos eleitorais passaram de 221 para 848 entre 19 de setembro e 26 de outubro de 2020, mais que 
triplicando o quantitativo. Aplicativo, disponível para celular, permite ao eleitor exercer sua cidadania fiscalizando atos irregulares na campanha e informando a Justiça Eleitoral para coibir

CONFIRA O RANKING NORDESTE:

Pernambuco:  ..............3.074

Bahia:  ..........................2.495

Ceará:  .........................1.026

Rio Grande do Norte:  ....848

Maranhão:  .....................843

Paraíba:  .........................836

Alagoas:  .........................300

Piauí:   .............................295

Sergipe:  .........................287

BRASIL TOTALIZA MAIS DE 30 MIL DENÚNCIAS

São Paulo:  .....................................................5.732
Pernambuco:  .................................................3.074
Rio Grande do Sul:  .......................................3.037
Minas Gerais:  ................................................2.788
Bahia:  .............................................................2.495
Espírito Santo:  ...............................................2.246
Paraná:  ..........................................................1.222
Santa Catarina:  .............................................1.179
Goiás:  .............................................................1.075

Ceará:  ............................................................1.026
Rio Grande do Norte:  ....................................... 848
Mato Grosso:  ....................................................843
Maranhão:  ........................................................843
Paraíba:  ............................................................836
Rio de Janeiro:  .................................................798
Pará: ..................................................................758
Mato Grosso do Sul:  ........................................ 425
Alagoas:  ............................................................300

Piauí:  .................................................................295
Sergipe:  ............................................................287
Amazonas:  .......................................................251
Rondônia:  .........................................................155
Amapá:  .............................................................101
Tocantins:  ............................................................ 98
Roraima:  ............................................................. 46
Acre:  .................................................................... 38

Conheça o Pardal
Um aplicativo que permite 

ao eleitor exercer sua cidadania 
fiscalizando atos irregulares na 
campanha e informando a Justiça 
Eleitoral para que tome as devidas 
providências para coibi-los. Esse é 
o Pardal, que nestas eleições está 

disponível na versão para An-
droid e iOS e também em uma pá-
gina na internet, na qual o público 
pode acompanhar denúncias que 
foram feitas.

Qualquer cidadão poderá ofe-
recer denúncia de irregularidade 
praticada por candidatos e parti-
dos enviando fotos ou vídeos que 
comprovem indícios de crime 

que serão encaminhados ao Mi-
nistério Público Eleitoral (MPE). 
Cabe ao MPE apurar a consistên-
cia das informações recebidas e 
formalizar eventuais denúncias 
aos juízes eleitorais de cada locali-
dade. Será mantido sigilo quanto 
às informações do denunciante 
para garantir sua segurança.

O TRE/RN dispõe em sua 

página na internet de um banner 
que direciona o cidadão à área de 
inserção da denúncia.

Na nova versão, foi incremen-
tada uma lógica de inteligência 
artificial no Pardal que permite 
verificar, pelos padrões da denún-
cia, se outros eleitores já denun-
ciaram o mesmo fato. A partir 
disso, o próprio aplicativo sugere 

para o magistrado o tratamento 
em lote.

O Pardal também foi aprimo-
rado para evitar o recebimento 
de denúncias falsas ou repetitivas 
(spam) e, caso a denúncia seja de 
outro tema que não seja propa-
ganda eleitoral, o app oferecerá o 
contato da ouvidoria do Ministé-
rio Público Eleitoral.
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REPRODUÇÃO

MARCELO HOLLANDA

Enquanto os bancos travam 
uma batalha para oferecer 
as melhores taxas de juros 

para a compra da casa própria e as 
principais capitais do país reagem, 
retomando o volume de lançamen-
tos imobiliários anteriores à pan-
demia, em Natal os empresários 
do setor ainda esperam por dias 
melhores.

Segundo o diretor de mercado 
imobiliário do Sindicato da Cons-
trução do Rio Grande do Norte 
(Sinduscon), Marcus Aguiar, há du-
as explicações principais para essa 
situação: a falta de um plano dire-
tor que ofereça segurança jurídica 
às operações e a dependência da 
economia local do dinheiro circu-
lantes gerado pelo poder público. 

“Acrescente a isto a falta de es-
toque de imóveis novos, resultado 
de uma crise do setor que se arras-
ta há anos, e teremos uma situação 
dissonante com a de outras regiões 
do país, onde o mercado imobiliá-
rio já iniciou com vigor a retoma-
da”, acrescentou. 

Hoje, de acordo com Aguiar, 
com exceção de casos pontuais, 
como lançamentos anunciados 
pela construtora mineira MRV em 
Natal, o mercado está entregue ao 
segmento dos avulsos, como são 
chamados os imóveis usados que, 
pela falta de parâmetro com os 
novos, acabam saindo mais caros 
para o consumidor. E pelo fato, é 
claro, de serem poucas as ofertas, 
restringindo as opções dos com-
pradores. 

Mesmo antes da pandemia, o 
Sinduscon media a velocidade de 
compra os lançamentos por meio 
de um instrumento criado ainda 
nos anos de 1970 a pedido do então 
ministro da Fazenda do governo 
Ernesto Geisel, o banqueiro Mário 
Henrique Simonsen. 

Natal seria a última capital do 
país a adotar a metodologia a par-
tir da qual os construtores podem 
planejar novos empreendimentos.  

Mais de três décadas depois, na 
presidência do engenheiro Arnaldo 
Gaspar Jr, o Sinduscon-RN lançou 
finalmente a primeira e uma série 
de relatórios trimestrais sobre a ve-
locidade de vendas (IVV) de imó-
veis na região metropolitana. 

Até que o estudo, ainda sob o 
mandato de Gaspar, não foi adian-
te em função da queda das vendas 
e da redução dos lançamentos, de-

Construção civil reage nas 
capitais do País, menos em 
Natal, avalia Sinduscon
RECUPERAÇÃO  Para o diretor de mercado imobiliário do Sindicato da Construção no estado, Marcus Aguiar, além dos problemas de base da 
economia causados pela pandemia, a falta de um Plano Diretor também prejudica a retomada das atividades do segmento na capital potiguar 

Mercado da construção civil em Natal está entregue ao segmento dos avulsos de algumas empresas; setor aguarda definição sobre o Plano Diretor

sinteressando as construtoras em 
continuar enviando informações 
para a pesquisa.

Constavam dos relatórios, re-
alizados sempre entre setembro a 
novembro de cada ano, dados so-
bre o estoque de imóveis na região, 
quantidades vendidas no período, 
e os bairros com maior número de 
ofertas e vendas. 

Além disso, eram divulgados os 
índices de velocidade de vendas de 
imóveis residenciais e comerciais 
pela Consult, instituto contratado 
pelo Sinduscon para a tarefa.

QUEDA NÃO AJUDA
 Desde a semana passada, está 

em vigor as novas taxas do crédi-
to imobiliário para pessoas físicas 
anunciadas pela Caixa Econômica 
Federal com recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Emprés-
timo (SBPE) e indexada pela Taxa 
Referencial. 

 A taxa mínima de TR + 6,25% 
e máxima de TR + 8%, para imó-
veis residenciais, e mínima de TR 
+ 7,25% e máxima de 8,75%, para 
imóveis comerciais, com queda de 
até 0,50 pontos percentual.

Os recursos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
podem ser utilizados no finan-
ciamento de imóveis do Sistema 
financeiro de Habitação (SFH), 
avaliados em até R$ 1,5 milhão, 
desde que o cliente se enquadre 
nas regras do Fundo.

Antes disso, o Itaú já anunciara 
uma linha com taxa de 5,39% ao 
ano, composta de 3,99% ao ano + 
variação do índice da poupança 
válida para novas contratações.  E 
antes, em junho, o Santander  re-
duziu suas taxas nas aquisição da 
casa própria para 6,99%.

Mas para Marcus Aguiar, isso 
tudo terá uma efeito muito tardio 
para o potiguar, independente-
mente da instituição financeira. 
“Além dos problemas econômicos 
de base do estado, como uma clas-
se média com renda concentrada 
no serviço público, a suspensão 
do plano diretor pela Justiça, aca-
tando pleito do Ministério Público 
Estadual, embaralhou as coisas”, 
explicou.

Pela decisão, as propostas de 
alteração do plano não estavam 
sendo repassadas de forma clara à 
população por meio de audiências 
públicas. O resultado, para Marcus 
Aguiar, foi o agravamento se uma 
situação econômica que coloca o 
Rio Grande do Norte com a quinta 
maior taxa de desocupação do Bra-
sil e a terceira do Nordeste, segun-
do o IBGE. 

Em setembro, o percentual 
apurado para na Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Covid19 para o estado foi 
de 16,8%, praticamente estável em 
relação ao mês de agosto, quando 
a taxa chegou a 17%. No ranking 
nacional essa taxa só não supera 
os estados da Bahia (19,6%); Mara-
nhão (19,2%); Amazonas (18,2%) e 
Amapá (17,4%). 

O levantamento mostrou, ain-
da, que 238 mil potiguares bus-
cavam emprego no mês passado 
e canteiros de obra ativos os teria 
ajudado a conseguir uma vaga de 
trabalho.

R$ 1,5 mi 6,99% 238 mil
é o valor permitido para utilizar o 

FGTS na compra de imóveis
é a taxa de taxas nas aquisição 

de imóvel de banco privado
é o número de potiguares que 
estão em busca de emprego 
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Ao Agora RN, além de falar sobre 
o lançamento do serviço de Disque 
Denúncia, o delegado Odilón Teodódio 
con� rmou que a equipe da DECAP 
vem trabalhando incessantemente 
para dar cumprimento a mandados de 
prisão que são considerados priorida-
de para a Polícia Civil potiguar. É o caso 
dos 11 mais procurados do Rio Grande 
do Norte. 

Entre os mais procurados, estão 
criminosos já sentenciados pela Jus-
tiça, pessoas consideradas de alta 
periculosidade, além de suspeitos 
apontados pelas investigações como 
responsáveis por vários crimes cometi-
dos no estado, como ataques a bancos, 
assaltos, homicídios e trá� co inter-
nacional de drogas. Quatro irmãos de 
uma mesma família também estão na 
lista. Con� ra: 

O primeiro da lista dos mais pro-
curados, segundo o levantamento feito 
pela DECAP, é o foragido Rannielly Bri-
to de Azevedo, que responde a crimes 
de homicídio e assaltos a instituições 
� nanceiras. Ele também é condenado 
pelo assassinato do dirigente petista 
Ednaldo Filgueira, de 36 anos, morto 
a tiros em junho de 2011 na cidade de 
Serra do Mel, no Oeste potiguar. Na 
época, Ednaldo era presidente munici-
pal do partido e era dono de um jornal 
que circulava na cidade. 

Rannielly escapou da cadeia em ju-
lho deste ano juntamente com outros 
27 presos. Eles foram libertados por 
um bando de 30 criminosos que ex-
plodiu um dos muros da Penitenciária 
Doutor Ênio Pessoa Guerra, em Limo-
eiro, na Zona da Mata de Pernambuco. 
Os criminosos usaram dinamite. 

O segundo da lista é Alan David-
son, procurado por che� ar uma qua-

drilha especializada em explosões e 
roubos a bancos. Ele escapou de um 
cerco policial realizado em fevereiro do 
ano passado. Foi após um trabalho de 
investigação da Divisão de Investiga-
ção e Combate ao Crime Organizado 
(DEICOR), que culminou com uma 
operação em uma granja no município 
de Taipu, distante 80 quilômetros de 
Natal. 

Na ocasião, houve confronto entre 
os policiais e vários bandidos forte-
mente armados. Durante a troca de 
tiros, os criminosos fugiram por um 
matagal, deixando para trás cinco 
fuzis, três espingardas e quatro pisto-
las. Ainda foram apreendidos mais de 
3.000 munições, vários explosivos, no-
ve coletes balísticos, rádios comunica-
dores da polícia e oito veículos. 

O terceiro da lista é Márcio Gomes 
da Silva, que também responde por 
roubos a bancos, além de homicídio e 
assaltos. O foragido chegou a ser preso 
em 2011, durante uma operação da 
contra uma quadrilha de explosão de 
caixas eletrônicos. 

Durante a ação, ocorrida em Goia-
ninha, dois bandidos foram baleados 
e morreram ao trocarem tiros com os 
policiais. Várias armas foram apreen-
didas. 

OS DEMAIS PROCURADOS SÃO:
• � iago Gomes Menezes, o � iago 

Padeiro, que é procurado por assaltos. 
Ele chegou a ser preso em 2013, pela 
Polícia Militar de Parnamirim, suspeito 
de liderar uma quadrilha especializada 
em roubar carros de luxo no Rio Gran-
de do Norte. 

A prisão acontece durante uma 
barreira policial montada na Avenida 
Maria Lacerda Montenegro, no bairro 

de Nova Parnamirim. Havia um man-
dado de prisão expedido pela Justiça 
potiguar contra ele. Na ocasião, � iago 
Padeiro estava em uma BMW roubada. 

• Sandro Afonso de Souza Tavares, 
procurado por assaltos a instituições 
� nanceiras; 

• Max Rafael de Medeiros, procu-
rado por assaltos a instituições � nan-
ceiras;

• Bruno da Silva Oliveira, procura-
do por assaltos a instituições � nancei-
ras; Paulista, ele foi preso em 2015 du-
rante uma operação da DEICOR, que 
desbaratou uma quadrilha especiali-
zada em arrombamentos de terminais 
eletrônicos. 

Segundo as investigações, Bruno 
seria o responsável pelo fornecimento 
de drogas, armamento e munição à 
organização;

• Francisco Deusamor Jácome de 
Oliveira, Samuel Jácome de Oliveira, 
José Romeu Jácome de Oliveira e Leid-
jan Jácome de Oliveira. Os quatro são 
irmãos, e todos procurados por trá� co 
internacional de drogas. 

Deusamor, Samuel e Romeu che-
garam a ser denunciados pelo Ministé-
rio Público Federal em fevereiro deste 
ano, apontados como participantes de 
uma quadrilha que se associou para 
transportar drogas do Paraguai para 
distribuição no Rio Grande do Norte. 

Deusamor foi visto pela última vez 
participando de um comício político 
na cidade de João Dias, onde mora sua 
família. Para o delegado Odilón Teodó-
sio, a atitude é vista como uma ousadia 
e uma afronta ao Estado.

CRIMINOSOS | Delegacia Especializada de Capturas 
e Polinter da Polícia  Civil potiguar trabalha para dar 
cumprimento a mandados de prisão dos 11 homens 
mais procurados do Rio Grande do Norte

ANDERSON BARBOSA

A Delegacia Especializada de Capturas e Polinter do Rio 
Grande do Norte está lançando o seu próprio serviço de 
Disque Denúncia. A partir de agora, por meio do apli-

cativo WhatsApp, qualquer pessoa pode ajudar a DECAP a en-
contrar e capturar foragidos da Justiça. Para isso, basta enviar 
uma mensagem para o número (84) 98135-6174 com o nome e 
a foto do procurado, além de imagens (fotogra� as ou vídeos) 
que mostrem o lugar onde é possível encontrar o criminoso, 
além de o endereço por escrito de onde ele está. 

“Este é um serviço importante para a segurança pública 
do nosso estado e para a nossa sociedade. O informante não 
precisa se identi� car, é fundamental destacar. O que queremos 
saber é nome da pessoa que deve ser presa e onde ela está. São 
informações que certamente irão contribuir bastante com o 
nosso trabalhar e ajudar a nossa equipe a cumprir o manda-
do de prisão”, destacou o delegado Odilón Teodósio, titular da 
DECAP.

Ainda de acordo com o delegado, o Disque Denúncia da 
DECAP funciona 24 horas por dia, durante toda a semana, in-
clusive � ns de semana e feriados. “Haverá sempre um policial 
atento às mensagens. É fundamental a colaboração das pesso-
as. Com a prisão de pessoas perigosas, a propósito, estamos sal-
vando vidas. E as pessoas que colaboram com o nosso trabalho 
também estão ajudando nesta missão”, destacou Odilón. 

DELEGACIA DE 
CAPTURAS LANÇA 
DISQUE DENÚNCIA E 
DIVULGA LISTA 
DOS 11 MAIS 
PROCURADOS DO RN

OS 11 MAIS PROCURADOS 

DISQUE DENÚNCIA: (84) 98135-6174

OS PROCURADOS

Rannielly Brito de Azevedo Alan Davidson

Francisco Deusamor JácomeBruno da Silva OliveiraMax Rafael de Medeiros
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SUA CAMPANHA 
EM BOAS MÃOS.
Na corrida eleitoral é importante ter 
visibilidade e conseguir chegar aonde o 
eleitor está. Lembre-se de que o seu 
material de campanha diz muito sobre 
você, é preciso ter algo marcante e de 
qualidade para mostrar aos seus 
eleitores. Só uma gráfica completa 
comocomo a iGráfica pode oferecer o preço, a 
confiança e a qualidade que você 
procura.

(84) 98758-0144 | 2020-1900

FALE COM QUEM GARANTE 
QUALIDADE, PREÇO E CONFIANÇA.

SANTINHOS • COLINHAS • BOTTONS  
FOLDER/INSTITUCIONAL  • BANNER
ADESIVO VIDRO TRASEIRO • LEQUE
CARTAZ LAMBE-LAMBE • CARTAZ

BANDEIRA COM BASTÃO PARA CAMPANHA 
 - OUTROS MATERIAIS SOB CONSULTA -

*

* Oferta válida mediante apresentaçao do orçamento da 
concorrência para materiais idênticos.

DISQUE DENÚNCIA: (84) 98135-6174

OS PROCURADOS

Alan Davidson

Francisco Deusamor Jácome

Márcio Gomes da Silva

Samuel Jácome de Oliveira

Thiago Gomes Menezes

José Romeu Jácome de Oliveira

Sandro Afonso de Souza Tavares

Leidjan Jácome de Oliveira
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O Dia de Finados, em 2 de no-
vembro, terá programação 
diferente nos oito cemitérios 

públicos de Natal. Para evitar aglo-
merações, a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) deter-
minou que não serão promovidas  
celebrações eucarísticas nem venda 
de artigos religiosos no entorno dos 
cemitérios.

Todos os cemitérios públicos 
adotarão medidas de segurança 
sanitária recomendadas pela Secre-
taria Municipal de Saúde em decor-
rência da pandemia do Covid-19. 

A Semsur recomenda que as 
pessoas antecipem a visitação aos 
túmulos ao longo da semana. O ho-
rário de visitação será das 7h às 17h, 
em todos os oito cemitérios (Ale-
crim, Bom Pastor I, Bom Pastor II, 
Parque de Nova Descoberta, Ponta 
Negra, Redinha, Igapó e Pajuçara).

Com o objetivo de oferecer maior 
segurança sanitária, serão deter-
minadas medidas de praxe como a 

obrigatoriedade do uso de máscara 
e o uso de álcool em gel. Caso as 
medidas não sejam adotadas, ficará 
proibida a entrada nos cemitérios. A 
Semsur não recomenda ainda a pre-
sença de mulheres grávidas, idosos e 
portadores de doenças crônicas.

De acordo com o secretário mu-
nicipal de Serviços Urbanos (Sem-
sur), Irapoã Nóbrega, as mudanças 
têm o intuito de evitar a suspensão 
do Dia de Finados para que a po-
pulação preste homenagens aos 
seus entes queridos. No entanto, ele 
apela para a conscientização das 
pessoas e das famílias no combate à 
pandemia.

“É necessário que cada um faça 
a sua parte. É um trabalho em con-
junto do poder público com o cida-
dão. Nossa recomendação é de que 
a população procure antecipar a 
visita aos cemitérios já a partir des-
ta segunda-feira, de forma que no 
dia 2 não tenhamos aglomerações”, 
afirmou.

Dia de Finados não terá 
missa nem comércio 
nos cemitérios públicos
FERIADO | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos recomenda que o público antecipe a visitação aos 
cemitérios públicos de Natal; locais adotarão medidas de segurança sanitária para evitar aglomerações 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A faixa etária com a maior con-
centração de confirmações 
da Covid-19 no Rio Grande 

do Norte é a dos adultos entre 20 e 59 
anos de idade, com 61.389 casos, o que 
representa com 76,82% dos registros da 
doença entres os potiguares, segundo 
dados da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap). 

Crianças e adolescentes corres-
pondem a 5,8% (4.643) dos casos e 
idosos a 17,28% (13.803).  Ainda assim, 
os casos de óbitos prevalecem na faixa 
etária idosa, com 70% de mortes con-
firmadas para o novo coronavírus. 

“Quando analisamos a maior 
incidência dos casos, eles estão con-
centrados na faixa população eco-
nomicamente ativa. Agora, quando 
analisamos a taxa de mortalidade, 
percebemos que a taxa de mortalidade 
prevalece na população idosa”, ressal-
tou Cipriano Maia.

É importante reforçar que a pro-
teção para esse grupo e também para 
pessoas com comorbidades, que repre-
sentam 12.864 pessoas acometidas pe-
la doença e 1.295 óbitos, são necessá-

rias para evitar o risco de que tenham 
casos graves. 

“Primeiramente, precisamos con-
tinuar a estabelecer o distanciamento 
social e, segundo, toda a população 
adotar as medidas de higiene evitando 
o favorecimento do contágio porque se 
a gente reduz a contaminação, dimi-
nuímos os riscos para essas pessoas”, 
pontuou o secretário.

Nesta segunda-feira, os casos con-
firmados são de 79.908 pessoas acome-
tidas com a doença no Rio Grande do 
Norte. Há ainda 30.082 casos suspeitos 
e 187.835 casos já foram descartados. 

O número de óbitos é de 2.563 pes-
soas e permanecem em investigação 
359.

A taxa de ocupação dos leitos crí-
ticos públicos está em 33%, de acordo 
com dado obtido no Regula RN. Na 
região Metropolitana, a ocupação é 
de 29%, no Oeste é de 45%, já no Alto 
Oeste, o índice é de 100%, as regiões 
do Seridó e do Trairí e Potengi estão 
com 18% cada e tanto o Mato Grande 
como o Agreste potiguar não possuem 
ocupação.

PRIMEIRAS DOSES DA CORONAVAC 
CHEGAM A SP EM ATÉ UMA SEMANA, 
DIZ DORIA

As primeiras 6 milhões de doses da 
vacina chinesa Coronavac chegam em 
até uma semana em São Paulo. O go-
verno paulistano também conta com 
a liberação da Anvisa para receber in-
sumos para produzir outras 40 milhões 
de doses do imunizante, em fase de 
testes contra o novo coronavírus, pelo 
Instituto Butantã.

O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), voltou a comentar a pos-
tura do presidente Jair Bolsonaro a res-
peito da vacinação contra Covid-19 no 
País. Ele disse que são os governadores 
que estão salvando vidas na pandemia 
do novo coronavírus e que gostaria que 
o presidente tivesse “outro comporta-
mento”. 

Doria negou haver, da parte dele, 
uma guerra pela vacina. “Chega a ser 
inacreditável que tenhamos um País 
onde o presidente da República não 
torça pela salvação das pessoas”, criti-
cou. 

Natal tem oito cemitérios públicos

Adultos entre 20 e 59 anos são os 
mais infectados pela Covid-19 no RN

PANDEMIA

I.M.G.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
CNPJ 21.840.945/0001-91 – NIRE 35.228.955.296 

RENÚNCIA DE ADMINISTRADOR E SÓCIO 
FERNANDO JOSÉ LESSA LAUDARES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
empresário, identidade n° 02526624 – SSP/RN, CPF n° 551.493.596-59, residente e domiciliado na Avenida 
Governador Sílvio Pedrosa, nº 318, Apto. 2000, Areia Preta, CEP 59014-100, vem a público informar que em 
07.10.2020 RENUNCIOU ao cargo de Administrador que ocupava na sociedade, e RENUNCIOU às quotas de 
sua titularidade e aos respectivos haveres, em caráter irrevogável e irretratável, com efeitos imediatos. A 
notificação de renúncia foi levada ao registro público competente. 

ANOTE – EMPRESA NORTE RIOGRANDENSE DE CONTEUDO EDITORIAL LTDA. 
CNPJ 11.238.560/0001-03 – NIRE 24200520831 

RENÚNCIA DE ADMINSTRADOR 
FERNANDO JOSÉ LESSA LAUDARES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
empresário, identidade n° 02526624 – SSP/RN, CPF n° 551.493.596-59, residente e domiciliado na Avenida 
Governador Sílvio Pedrosa, nº 318, Apto. 2000, Areia Preta, CEP 59014-100, vem a público informar que em 
07.10.2020 RENUNCIOU ao cargo de Administrador que ocupava na sociedade, com efeitos imediatos. A 
notificação de renúncia foi levada ao registro público competente. 
 
2x5 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA CNPJ/MF 34.086.384/0001-29, com sede à Av. Paulo 
Raimundo Câmara, Nº01, Bairro Centro, Frutuoso Gomes/RN torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Operação para a 
atividade de posto de combustível.

Leandro Jadson Holanda da Silva
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO SAO TOME LTDA - CNPJ: 04.839.900/0006-92, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, N0 2020-152715/TEC/RLO-0737, com prazo de validade até 20/10/2026, 
para atividade de Revenda varejista de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Av. Antônio Basílio, 
2015-SL B - Muriú – Ceará-Mirim/RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CARNAUBA LTDA, CNPJ: 27.185.270/0001-70, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
para uma Fábrica de alimentos para animais, localizada na Sitio São Bernardo, n° 100, Zona Rural, Caicó/RN - 
59.300-000.

Gerfeson Garcia De Sousa
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

S M DE ARAUJO POLPA DE FRUTAS, com CNPJ 21.682.121/0001-30 torna público que está requerendo 
a Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - LRO para a 
Fabricação de conservas de frutas localizada R MANOEL TOME 04, CNPJ 59.650-000 Zona Rural – ASSU / RN. 

SIMONE MEDIROS DE ARAÚJO
EMRESÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VALDEREZ DANTAS DE ARAUJO FILHO, CPF 057.100.174-26, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para um laticínio 
com fabricação de queijo e manteiga, localizada na Rua Ariosvaldo Pereira de Queiroz, N°10, Salviano Santos, 
Caicó/RN - 59.300-000.

Valderez Dantas de Araújo Filho
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Posto Santo Expedito Ltda, inscrito no CNPJ: 24.229.391/0001-89, torna público, conforme a resolução 
CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 22/10/2020, através do processo administrativo N° 015134/2016, 
a Renovação de Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Posto de Combustível com área 
construída de 658,42m² em um terreno de 2.272,42m², situado na Av. Almirante Alexandrino de Alencar, N°1000 – 
Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

O POSTO DE COMBUSTIVEL LAGO AZUL LTDA - ME, CNPJ 08.271.013/0001-07, torna público que 
requereu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença 
de Operação -LO, nesta data , em favor do empreendimento Revenda varejista de combustíveis líquidos (diesel 
comum, gasolina comum, e etanol), com capacidade de armazenamento para 70.000 (setenta mil) litros , localizado 
na Av. do Contorno, nº1, Nova Betânia, Mossoró-RN.

Antônio Lima Neto 
Diretor
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JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

O comércio varejista espera au-
mento de até 3% nas vendas 
em novembro ao se comparar 

ao mesmo período do ano passado 
em todo o Brasil, principalmente 
em supermercados e materiais de 
construção. A alta  aumento deve ser 
puxada pela Black Friday, que acon-
tecerá no dia 27 de novembro.

A data servirá como um termô-
metro para as compras de Natal, 
que, segundo a federação, também 
devem registrar crescimento neste 
ano. Se as previsões se con� rmarem, 
o varejo terminará o ano com uma 
queda de 3%, um cenário melhor do 
que o previsto no início da pande-
mia da Covid-19.

Apesar das previsões otimis-
tas da entidade em relação à Black 
Friday, a Federação do Comércio e 
Serviços de São Paulo (Fecomércio) 
avalia que a abertura gradativa dos 
estabelecimentos não será su� cien-
te para recuperar as perdas do setor 
este ano. “O grau de incertezas em 
relação à economia ainda é grande, 
principalmente em relação às vari-
áveis de emprego e renda”, disse a 
entidade. 

Para potencializar o faturamen-
to na Black Friday, a entidade orienta 
que os estabelecimentos coloquem 
em prática planos de � delização de 
clientes e descontos em produtos 
— que costumam ser as principais 
ações do varejo para a data —, consi-
derando um cenário de aumento do 
desemprego e redução paralela na 
renda e também na con� ança dos 

consumidores.
No entanto, a federação alerta 

para que não comprometam as mar-
gens de lucro. “Isso signi� ca dizer 
que, para ter um bom resultado ao 
� m do mês, eles devem ir às contas: 
mensurar custos, checar o estoque 
antecipadamente e planejar a gestão 
de fornecedores para, só então, esti-
pular os descontos que podem ofere-
cer. Caso contrário, corre-se o risco 
de vender a preços muito baixos pa-
ra atrair a demanda da Black Friday 
e contabilizar prejuízos depois que a 
data passar”, recomenda a entidade.

A gestão de estoques deve dar a 
tônica dos bons resultados do setor 
nesta Black Friday: conceder des-
contos aos produtos que estão para-
dos ou com baixo giro é a principal 

estratégia para lucrar na data, orien-
ta a assessoria técnica da entidade. 
Outro alerta é em relação ao frete 
grátis, prática comum nessa época 
do ano. Em um período no qual mui-
tos varejistas tiveram di� culdades 
no � uxo de caixa, assumir esse cus-
to para vender mais pode signi� car 
perdas substanciais.

É importante principalmente 
para o varejo físico que os protocolos 
sanitários em meio à pandemia con-
tinuem sendo praticados, como limi-
tação no � uxo de pessoas, medição 
de temperatura e disponibilização 
de álcool em gel. No caso do e-com-
merce, medidas como atendimento 
agendado e serviço de entrega em 
esquema drive-thru também devem 
permanecer durante a Black Friday.

Varejo deve crescer até 
3% em novembro 
com a Black Friday
VENDAS | Especialistas avaliam que a abertura gradativa dos estabelecimentos não será suficiente para 
recuperar as perdas do setor este ano; previsão é de que o comércio termine  o ano com retração de 3%

Alta nas vendas deve ser puxada pela Black Friday, que acontecerá no dia 27 de novembro

A Petrobras informou nesta 
segunda-feira 26 redução do 
preço médio do diesel em 4% 

nas re� narias, enquanto a cotação da 
gasolina cairá 5%, a partir de terça-fei-
ra 27. Para a gasolina, foi a segunda re-
dução em outubro, após queda anun-
ciada em meados do mês, quando o 
diesel � cou estável. Com a redução, o 
preço médio do diesel passa a ser de R$ 
1,5696 real. Enquanto o valor médio da 
gasolina recua para R$ 1,6543 por litro. É segunda redução do produto em outubro

Petrobras reduz 
preço do diesel 
em 4% e o da 
gasolina em 5%

COMBUSTÍVEIS
TAXAS

Os clientes de bancos 
pagaram juros maiores no 
cheque especial e taxas mais 
baixas no rotativo do cartão 
de crédito em setembro, de 
acordo com dados do Banco 
Central (BC). A taxa de juros 
do cheque especial para as 
pessoas físicas subiu 1,3 pon-
to percentual em setembro, 
comparada a agosto, e che-
gou a 114,2% ao ano. 

JUROS DO CHEQUE 
ESPECIAL SOBEM E 
TAXAS DO ROTATIVO 
CAEM EM SETEMBRO

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 031/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1142/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação, dia 12/11/2020 as 08h30min OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A 
PARALELEPÍPEDO, NA COMUNIDADE JACUMÃ, ZONA RURAL DE AFONSO BEZERRA/RN. A 
quem interessar encontra-se a disposição o edital e seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de 
Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com. 

Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Presidente da CPL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO AOS INTERESSADOS:
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 02910107000773/2019-51

DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através de 
seu Pregoeiro (a), torna público o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, que tem como objeto contratação de empresa especializada 
para a prestação continuada de serviços de Assistência Médica Hospitalar, na classificação 
coletivo empresarial (com patrocinador) na área de abrangência referente ao território 
geográfico do Estado do Rio Grande do Norte, para cobertura de atendimentos hospitalares, 
ambulatoriais, procedimentos obstétricos, atendimentos de urgência e emergência, psiquiátrico, 
exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, todos por 
intermédio de rede assistencial composta de hospitais, centros médicos, consultórios, clínicas 
especializadas, laboratórios, médicos e outros profissionais e instituições, incluindo serviços de 
medicina preventiva do Estado do Rio Grande do Norte. A sessão pública será realizada no dia 09 de 
NOVEMBRO de 2020, às 10:00 horas (horário de Brasília) através da website: https://licitacoes-
e.com.br/aop/index.jsp (Código identificador do Banco do Brasil nº 841584). O Edital poderá ser 
adquirido através do site https://www.licitacoe-e.com.br/aop/index.jsp. Qualquer informação poderá ser 
obtida através do e-mail cpldetran@rn.gov.br ou cpldetranrn@gmail.com. 

Natal/RN, 21 de outubro de 2020.
Maria Valeska Duarte dos Santos

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
(AGRICULTURA FAMILIAR)

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 826.588/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Jardim do Seridó/ RN, considerando o 
disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013, alterada 
pela Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015, torna público que realizará o 
Chamamento Público de Compra da Agricultura Familiar para Aquisição de gêneros 
alimentícios oriundos da Agricultura familiar para composição dos lanches ou refeições 
que serão fornecidos na alimentação escolar após o retorno das aulas, bem como, 
conforme a necessidade, para suprir a elaboração dos kits de gêneros da alimentação 
escolar que será distribuído aos alunos matriculados nas escolas e creches Municipais. Os 
interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e Projeto de Venda no período de 27 
de outubro a 18 de novembro de 2020, das 07:00 às 13:00 hs, Sala das Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso, nº 228, Praça “Prefeito Manoel Paulino 
dos Santos Filho”, Centro, Jardim do Seridó/RN. A abertura dos envelopes, análises das propostas 
e resultados será realizada no dia 20 de novembro de 2020, às 08:00 horas. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com e pelo Fone: (84) 3472-3900.

Jardim do Seridó/RN, 26 de outubro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020.

01 – ADJUDICO a vencedora da Tomada de Preço  nº 006/2020 –  CONCREALL 
COMERCIALIZAÇÃO EIRELI – EPP - CNPJ: 12.607.846/0001-73, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 
3; totalizando o valor de R$ 160.935,20 (Cento e sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais 
e vinte centavos). Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de pavimentação à paralelepípedos nas Ruas: Manoel Salviano de Medeiros, Manoel 
Medeiros de Araújo e parte da Vila da Comunidade Catururé no Município de Jardim do 
Seridó/RN. 02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Tomada de Preço 
nº 006/2020 com início 25  de agosto de 2020, realizada em 14 de setembro de 2020 (segunda-
feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com 
redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de 
maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação 
supra mencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente: 03. DETERMINO que sejam 
adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Jardim do Seridó/RN, em 23 de outubro de 2020.
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

1° OFICIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN
Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro - Parnamirim/RN

Eguiberto Lira do Vale - Oficial do Registro
Luciana Christine Rodrigues do Vale - Substituta
EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

O 1° OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE PARNAMIRIM/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Titu-
los, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. Faz saber a todos quanto o presente EDITAL vi-
rem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade doArt. 26, § 4° e demais dispositivos aplicáveis da Lei 
n° 9.514/97, atendendo requerimento do credor, BANCO INTER S/A (CNPJ/MF sob n° 00.416.968/0001-
01), fica a fiduciante, Sra. ROSSINE BEZERRA DA CRUZ (CPF/MF sob n° 044.800.304-09) INTIMADA 
para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que venceremalita 
data do pagamento, acrescidos das despesas legais, exatamente como consta do § 1° do artigo citado, 
referente 6 Cédula de Crédito Bancário, n° 201827431, datado de 25 de outubro de 2018, com caráter de 
escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380 de 21/08/1964, alterada pela Lei 
5.049 de 29/06/1966, sendo pactuado em garantia fiduciária, registrado sob o n° R.3-, na matricula 53.742, 
deste Cartório, sob a denominação “Residencial Natal River” para fazer constar que foi construído o 
Apartamento 601, do Bloco B - Pitimbú, do Tipo “A”, localizado no 6° Pavimento Elevado, integrante 
do empreendimento denominado “Residencial Natal River”, situado na Rua Perpétua Silveira Cândido 
(antiga Rua Projetada), n° 75, esquina com a Avenida Maria LacerdaMontenegro (antiga estação velha 
do jiqui) no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias), a 
contar da publicação deste Edital, sob a pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação 
de propriedade do imóvel em favor do credor e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial. 
Deverá desconsiderar o presente e edital caso já houver quitado seus devidos débitos.

Parnamirim/RN, 21 de outubro de 2020.
MARIA MARTA BARRETO

 - Substituta -

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Laura Oliveira de Souza, inscrita no CPF sob número 702.388.044-53, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-Idema a Renovação da 
Licença de Operação, para extração mineral de calcário artesanal para fi ns de construção civil, em uma área de 
4,09 hectares e volume de 1000m3/mês, localizada no Sítio Brejinho, s/n, zona rural,  município de Upanema/RN.

LAURA OLIVEIRA DE SOUZA
Representante legal
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ZAPPING

O apresentador da Band 
José Luiz Datena passou por 
um procedimento cirúrgico 
após sentir dores no peito neste 
domingo 25. Internado no 
Hospital Sírio Libanês, ele fez 
uma publicação nas redes sociais 
para contar aos fãs que passa 
bem. “Meus queridos e queridas 
de todo o Brasil, saí há pouco do 
centro cirúrgico após dar entrada 
no Hospital Sírio-Libanês com 
algumas dores no peito. Estou 
em plena recuperação e, em 
breve, espero estar com vocês 
novamente”, escreveu.

DATENA É OPERADO 
APÓS SENTIR DORES NO 
PEITO E PUBLICA VÍDEO 
NAS REDES SOCIAIS

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO

Outros materiais  sob consulta.

SANTINHOS • COLINHAS 
BOTTONS • FOLDERS
ADESIVOS• BANNERS
LEQUES • CARTAZES 

*

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

Eleições 2020 * Oferta válida mediante 
apresentação do 

orçamento da 
concorrência

 para materiais 
idênticos.

igrafica.com.br

ZILU GODOI, EX DE 
ZEZÉ DI CAMARGO, 
CHAMA GRACIELE 
LACERDA DE PERIGUETE

A ex-mulher de Zezé de Camargo, Zilu Godoi, chamou Graciele Lacerda, atual esposa do cantor, de periguete. O comentário em 
uma foto publicada por Rick, da dupla com Renner, no Instagram. A imagem mostra a mulher dele, Geralda Helena, aproveitando uma 
praia em Itapema (SC), cidade onde Zezé comprou um apartamento. “Amiga, o Zezé está aí com a piriguete [sic] dele”, escreveu Zilu.

A atriz Dani Calabresa 
acusou o ator Marcius Melhem, 
ex-diretor da Globo responsável 
pelo departamento de humor 
da emissora, de assédio sexual 
no � m de 2019. Dani usou sua 
conta no Twitter para publicar 
uma mensagem sobre coragem 
e recebeu apoio de seguidores. 
Ela postou uma foto com o texto: 
“Os inícios só acontecem quando 
você arrisca. Vai sem medo e se 
o medo bater, vai mesmo assim.” 
E completou com a a� rmação 
de que “fazer o certo requer 
coragem.”

DANI CALABRESA FALA 
SOBRE ACUSAÇÕES 
CONTRA MARCIUS 
MELHEM

CNN BRASIL CONTRATA A 
JORNALISTA CARLA VILHENA 
A CNN Brasil anunciou 
nesta segunda-feira 26 a 
contratação da jornalista 
Carla Vilhena, que pediu 
demissão da TV Globo em 
janeiro de 2018, após 34 
anos. Nas redes sociais, a 
CNN lembra que já contratou 
mais dois reforços para a 
equipe em um período de 
sete dias: Márcio Gomes 
e Gloria Vanique, ambos 
apresentadores da Globo. 
“É o terceiro reforço da 
emissora, em uma semana, 
para ampliação do projeto 
multiplataforma e para a 
programação do Pay TV”, diz 
o comunicado.
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AFETO E VERANEIO 
LANÇAMENTO  | Cantor e compositor, Alexandre lança nesta terça-feira 27 o clipe 

de “Veraneio”, música que fortalece laços afetivos – mesmo que a distância

A pós chamar atenção com 
a entrega emocional 
e íntima presente em 

seu disco de estreia, “Agosto”, 
lançado no início de 2020 pelo 
selo Rizomarte Records, o cantor 
e compositor Alexandre retoma 
a temática das relações humanas 
no clipe de “Veraneio”, que será 
lançado nesta terça-feira 27. 
Concebido a partir das medidas 
de isolamento social, o artista 
convidou mais de 40 amigos 
e personalidades do cenário 
cultural potiguar para o vídeo, 
através de gravações caseiras.

Este é o primeiro videoclipe 
o� cial de “Agosto”, onde o artista 
passeia por diferentes fases de 
um amor, da paixão platônica 
ao amadurecimento. Trazendo 
as relações para o centro do 
próprio trabalho, ele fez do vídeo 
uma síntese das artimanhas 
que adotamos para estar em 
contato com as pessoas queridas 
– mesmo através de encontros 
virtuais. 

“Agosto” foi, para Alexandre, 
um encontro consigo mesmo. 
Com produção musical de Vikos 
e Zé Caxangá, o disco trouxe 
um clima oitentista e de pop 
romântico, carregado de baterias 
eletrônicas e sintetizadores, 
para uma sonoridade altamente 
pessoal. Anteriormente, O single 
“Veraneio” foi composto ao 
lado de Gustavo Arruda (Plutão 

Já foi Planeta) e revelou a aura 
pop e romântica, inspirada 
pelo relacionamento entre dois 
homens. 

Com o clipe, “Veraneio” sai 
do âmbito pessoal para entrar 
no coletivo, mostrando como 
há tanto em comum. Atuante 
há mais de uma década na cena 
musical de Natal, Alexandre 
começou a carreira musical 
em 2006 como vocalista da 
Banda Desventura, onde � cou 
até meados de 2015. Já passou 
por vários outros trabalhos, 
dentre eles o Projeto Trinca 
entre 2009 a 2012, que gravou 
e lançou o  CD “O nosso disco 
dava um � lme” (2011). Há 
cerca de oito anos, o artista é 
frontman da Banda Cafonaite, 
grupo musical que faz versões 
do cancioneiro romântico 
brasileiro, in� uenciadas pelo 
brega.

Ao Agora RN, Alexandre 
contou como foi o processo de 
composição do disco e revelou 
como foi o processo de criação de 
“Veraneio”. Con� ra: 

AGORA RN – Como foi a 
composição de “Agosto”, álbum 
importante de estreia? 

ALEXANDRE – “Agosto” 
é meu primeiro disco solo 
e foi bastante esperado e 
idealizado. As letras do disco 
eu já venho desenvolvendo há 

uns 4 anos. Como um disco 
tem um mote só, um tema, 
então ele foi acontecendo. 
Fui descobrindo e gostando 
do processo, cada dia 
mexendo numa letra, tirando 
alguma coisa, acrescentando 
outra, entende? O que será 
impossível depois que você 
coloca o primeiro � lho no 
mundo porque vem de todo 
lado a cobrança pra fazer 
um segundo, né? O tempo 
de vida de um disco hoje é 
muito curto, o que é uma 
pena, na minha opinião. 
Porque um disco é uma obra, 
tem um motivo ele existir. 
Não deve ser descartado tão 
rapidamente.

AGORA RN – Por que você 
escolheu “Veraneio” para o 
clipe?

ALEXANDRE – “Veraneio” 
é o primeiro clipe do disco. 
Essa pandemia frustrou os 
meus planos em relação ao 
disco e em relação a quase 
tudo, aliás, frustrou gente pra 
caramba aí afora. Esse clipe 
era pra ter saído bem antes, 
tínhamos um outro roteiro 
pra ele, quase a mesma 
premissa, mas tivemos que 
mudar para nos enquadrar 
a esse “novo velho normal”. 
Essa faixa é a mais pop do 
disco, e Gustavo, assim 

como todos da Plutão Já Foi 
Planeta, tem uma pegada pop 
bem característica. Respeito 
muito a banda e admiro a 
musicalidade dele. Então, 
quando terminei de escrever 
a letra, veio a pergunta 
“pra quem eu vou mandar 
essa letra?”. A resposta 
imediatamente foi Gustavo 
Arruda.

AGORA RN – Como surgiu a 
ideia de convidar vários amigos 
da cena musical potiguar para o 
clipe de “Veraneio”?

ALEXANDRE – A ideia 
foi modi� cada mas partia 
do mesmo conceito: reunir 
o povo. E agora tudo isso faz 
sentido, uma vez que tudo 
que mais quero é aglomerar 
de forma segura. Como 
ainda não podemos ou 
como ainda não devemos, a 
melhor forma foi que cada 
um mandasse o próprio 
vídeo, escutando e digerindo 
a música, que � cassem bem 
livres. Quem sabe dançar, 
dançou... quem sabe cantar, 
cantou... quem sabe fazer 
muganga, fez muganga e 
� cou esse clipe lindão. Bem, 
sou suspeito pra falar, mas 
amei o resultado e espero 
que todos possam receber 
dessa forma. O objetivo é 
celebrar com os meus. Ali 

tem meu amor, família, tem 
amigos, colegas, fãs, pessoas 
que admiro demais... foi pra 
celebrar! 

AGORA RN – Qual é a 
mensagem geral do disco 
“Agosto”?

ALEXANDRE – O disco 
é a síntese de sete anos de 
relacionamento. Agora sete 
anos e meio, quase. Por 
tudo que passa o amor, e 
ainda mais no amor de duas 
pessoas do mesmo sexo: o 
amor apaixonado, as brigas, 
as pazes seladas, o dia a dia, o 
futuro, o passado... tudo isso 
são questões para o disco. 
Mas acho que a principal 
mensagem é a celebração do 
amor, o privilégio de entender 
quem sou, de entender que 
sou minoria. Imagine, eu 
posso fazer um disco pra 
enaltecer o meu amor por 
uma pessoa do mesmo 
sexo. Então, queria que o 
álbum servisse de esperança 
também, pra não nos 
envergonharmos de quem 
somos, de como somos. Não 
questionar e nem se revoltar 
por ser, mas agradecer por 
ser! Não somos vergonhas e 
devemos ter nossos amores, 
nossas manifestações, nosso 
trabalho, nossa vida em 
pauta.

MÚSICA Cantor Alexandre fala 
sobre lançamento de “Veraneio”, 
clipe concebido a partir das 
medidas de isolamento social
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ESPERA 
A segunda-feira foi de 

expectativa para o professor 
Robério Paulino. Com a publicação 
do acórdão em que os ministros do 
TSE, por unanimidade, negaram 
provimento aos agravos regimentais 
apresentados pelo deputado Sandro 
Pimentel e pelos diretórios nacional 
e estadual do PSOL, o quase futuro 
novo parlamentar esperava a 
chegada da decisão ao TRE. 

DETALHE 
E sua equipe comemorava o 

fato de que o acórdão não fazia 
referência alguma sobre anulação 
de votos de Sandro Pimentel.

CASSADO 
A decisão, que teve relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão, 
manteve na íntegra “aresto no 
qual o TRE/RN cassou o diploma 
do primeiro agravante, tendo em 
vista o recebimento de depósitos 
no total R$ 35.350 mil (78,82% 
do total arrecadado) sem que se 
identi� casse (m) o (s) doador (es) 
originário (s)”. 

TRÂMITE 
Após o TSE enviar ao TRE/

RN a decisão cassando o mandato 
de Sandro Pimentel, o tribunal 
daqui determina que a Assembleia 
Legislativa dê posse a Robério 
Paulino, 1º suplente. Assim ele 
espera que aconteça. 

MUDANDO DE NOME 
Dentro da estratégia de tentar 

aproximar o candidato do PT a 
prefeito de Natal dos eleitores da 
capital, há alguns dias o senador 
Jean Paul Prates virou “Senador 
Jean” nas redes sociais e nas 
propagandas eleitorais de rádio 
e de televisão. Uma coisa é certa: 
� cou mais fácil de pronunciar e de 
memorizar. 

COMPANHEIRO DE AVENTURAS 
A vereadora Júlia Arruda  

(PCdoB) ganhou uma companhia 
especial na sua campanha de rua 
deste � m de semana. O herdeiro 
Romeu esteve ao lado da mamãe 
candidata em Nova Descoberta. 
Aliás, o pequeno tem acompanhado 
Júlia em diversos momentos neste 
período eleitoral, assim como ela 
fazia ao lado do pai e também 
político Leonardo Arruda. 

DE FAMÍLIA 
“Nasci em um ano eleitoral onde 

meu pai estava disputando uma 
eleição para deputado estadual. 
Bem novinha, com poucos meses, 
já estava percorrendo as estradas 
do RN. Em 2020, a história se 
repete, desta vez na condição de 
pré-candidata a vereadora de Natal 
e muito bem acompanhada de 
Romeu, que está desbravando a 
cidade comigo”, contou Júlia em seu 
Instagram. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Deu na Folha que 

a maioria do STF defende 
que o Estado possa obrigar 
população a se vacinar contra a 
covid-19. Os ministros afirmam, 
reservadamente, que direito 
coletivo de proteção à saúde se 
sobrepõe às garantias individuais 
de cada cidadão. 

Grupos LGBT no Brasil agora 
tentam ganhar espaço na Igreja 
Católica. A informação é do 

pedindo desculpas por uma 
declaração considerada racista. 
O fato se deu após a cofundadora 
do Nubank, Cristina Junqueira, 
afirmar que o nível de exigência 
para se trabalhar no banco é alto e 
que não dá para “nivelar por baixo”, 
em referência a uma possível 
política afirmativa para candidatos 
negros, durante sua participação 
no programa Roda Viva, na última 
segunda-feira 19.  

Estadão, que conta que eles veem 
nas falas do papa Francisco, que 
na semana passada apoiou a união 
civil entre homossexuais, uma 
ajuda para reduzir a intolerância, 
embora ainda enfrentem muita 
resistência. 

>> O Nubank publicou neste 
domingo 25 uma carta assinada 
pelos três cofundadores do banco 

Nas andanças pelo interior 
do RN, neste fim de semana, 
a deputada federal Natália 
Bonavides (PT) fez uma parada 
na janela de dona Dina, em 
São João do Sabugi, para uma 
bela foto

NA MÉDIA 
O número de mortes registradas 

no Brasil por conta do coronavírus 
já é quase zero em cinco capitais 
brasileiras. O levantamento foi feito 
pela revista Veja e calculou a média 
móvel de cada localidade. Natal não 
está entre elas, mas � gura entre as 
oito capitais que estão próximas 
de alcançar o mesmo patamar, 
apresentando média móvel de morte 
em 1,3. 

OBRIGAÇÃO 
O projeto de lei que dispõem 

sobre a obrigatoriedade da 
comprovação das cotas de 
aprendizes e pessoas com 
de� ciência por parte de empresas 
que celebrem contratos com o 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte foi sancionado. 

DE COTAS 
De autoria do deputado e 

prefeitável Hermano Morais (PSB), 
o projeto exige que, no ato de 
contratação com o Governo do 
Rio Grande do Norte, as empresas 
devem comprovar o cumprimento 
de leis e decretos federais a seguir 
relacionados que determinam 
o preenchimento das cotas de 
aprendizes e de pessoas com 
de� ciência. 

É LEI 
O projeto está amparado pela 

Lei Federal no 8.213, de 24 de 
Julho de 1991, que, em seu artigo 
93, estabelece a obrigatoriedade 
de preenchimento no quadro de 
funcionários da empresa com 
bene� ciários reabilitados ou com 
pessoas com de� ciência; bem 
como pelo Decreto Federal no 
9.579, de 22 de Novembro de 2018, 
que regulamenta a contratação de 
aprendizes. 

 
SEGUNDA ONDA 

Segundo a Isto É Dinheiro, 
os mercados acionários de Nova 
York registraram quedas fortes 
nesta segunda-feira, 26, com a 
disseminação da covid-19 em partes 
dos Estados Unidos e em outros 
locais, sobretudo na Europa. “Além 
disso, houve menor apetite por 
risco diante do fracasso até agora 
dos políticos em Washington para 
acertar um novo pacote � scal para 
apoiar a economia”, diz a revista. 

 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
Diante dos avanços 

tecnológicos e das evoluções nos 
sistemas de informação, as relações 
sociais já não são mais as mesmas e 
é necessário um olhar atento sobre 
o tema. 

Até sexta-feira 30 a Estácio Natal 
realiza a Semana de Comunicação 
2020, com o pertinente tema “O 
Brasil do futuro: a comunicação e a 
transformação digital (humana)”. 
O acesso às palestras é de forma 
gratuita. 

DE FOLGA 
O Senado vai tirar esta semana de folga, sem promover sessões com análise ou votação de matérias à espera de 

deliberação na Casa. É o chamado “recesso branco”, pois não está previsto o� cialmente no calendário do Congresso 
Nacional, mas foi combinado entre os senadores.  

Afago entre ministros potiguares: primeiro, Rogério Marinho, do 
Desenvolvimento Regional, visitou Fábio Faria, das Comunicações. 
Ontem, Faria retribuiu a gentileza e deu uma passadinha no gabinete 
do conterrâneo Marinho. Em pauta, “temas sinérgicos” entre os 
ministérios, que têm “uma parceria para levar conectividade às 
principais obras”

Vereadora Júlia Arruda (PCdoB) agarradinha com 
o seu Romeu na sua campanha de rua deste fim de 
semana em Nova Descoberta



Geraldo Luís vai fazer programa 
de temporada na Record

A volta de Geraldo Luís à 
programação da Record já pode 
ser con� rmada para a segunda 
quinzena de janeiro, nas noites de 
quarta-feira, faixa da noite, após 
as novelas.

Entre as ideias que estão 
sendo avaliadas, como certeza 
já existe a decisão de aproveitar 
o Geraldo naquilo que ele tem 
de melhor e faz tão bem, que é 
contar histórias. E, ao mesmo 

tempo, combinar com uma série 
de outras atrações.

Será um programa totalmente 
novo, mas agora, ajustando-
se ao conceito de formato de 
temporada e exibição de janeiro 
a maio.

Após o seu encerramento, 
este mesmo espaço na grade 
será preenchido com a exibição 
de realities shows, como “Power 
Couple”, “A Ilha” e “A Fazenda”.
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Bate-Rebate
A Band já acertou com os partidos 

a realização de debates no dia 19, 
onde houver segundo turno...E 
com a promessa de regras novas 
e mais liberdade.Leão Serva, 

diretor de Jornalismo da TV Cultura, 
será o mediador do debate com os 

candidatos à Prefeitura de São Paulo, 
dia 12, 22h, ao vivo, no Memorial 
da América Latina...Serão cinco 
blocos e todos os candidatos foram 

convidados...No cenário, seguindo 
os protocolos de segurança, eles serão 

separados por painéis de acrílico e 
terão um distanciamento...Além da 

TV, a transmissão também se dará 
pelas rádios Cultura FM e Brasil 
(AM) e redes sociais (YouTube, 

Facebook, Twitter e Linkedin).Aos 
bordões do futebol, com os tantos, 
criativos e consagrados por Silvio 
Luiz, junta-se agora o “artilheiro 

catchup”...Vamos combinar? Quem 
descobrir primeiro o que signifi ca, por 
favor, avisa.A etapa ao vivo do “The 
Voice Brasil” vai começar em 24 de 

novembro e se estender até a fi nal, no 
dia 17 de dezembro.

MICHELLE TOMAZ – ENDEMOL
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GAME DOS CLONES A 
Record estreia nesta sexta-
feira, às 23h15, o reality 
“Game dos Clones”. É o 
novo programa da Sabrina 
Sato, em parceria com 
Endemol Shine e Amazon.

OUTROS TEMPOS
No domingo, ainda como parte 

dos 80 anos, a TV Cultura reprisou 
o “Vox Populi” com Pelé. Entre as 
tantas homenagens, esta foi uma das 
melhores. 

Só pergunta boa, algumas bem 
complicadas, e ele respondendo a 
todas. Programa produzido numa 
época que ninguém sabia o que era 
“mídia training”.

SE ALGUÉM NÃO LEMBRA
O “Vox Populi” tinha 

Paulo Roberto Leandro como 
apresentador, no switcher, fazendo a 
costura, com uma câmera pegando 

HORÓSCOPO

Vários astros estão aglomerados na sua Casa 10, o ponto 
mais alto do seu Horóscopo, indicando uma fase de 
conquistas e realizações. É claro que as coisas não vão 
cair do céu e que você terá que batalhar muito para 
chegar onde deseja, mas seja persistente.

A Lua dá match com Netuno retrógrado e pode deixar a 
sua rotina e o seu trabalho muito confusos hoje. Procure 
defi nir algumas prioridades, organizar bem as tarefas 
e mostrar mais disciplina. Só assim você conseguirá 
cumprir seus compromissos sem atrasos.

É bom não contar demais com o apoio dos outros, 
pois a Lua se aproxima de Netuno retrógrado e alerta 
que há grande risco de você pode se decepcionar com 
alguns amigos. Vai se sair melhor se agir por conta, sem 
depender nem esperar nada de ninguém.

Se depender de criatividade e inspiração, seu dia será 
superprodutivo no trabalho. Júpiter na Casa 3 vai deixar a 
sua mente ágil e inquieta, cheia de boas ideias. E junto com 
Saturno e Plutão, você terá determinação e perseverança 
de sobra para colocar em prática os projetos.

Gêmeos, com o Sol em Escorpião, iluminando a sua Casa 
6, você vai encarar a segundona com muita disposição e 
determinação para o trabalho. Tá de parabéns, viu? A Lua 
na Casa 10 acentua o seu lado mais ambicioso e você 
não vai sossegar até conseguir o que deseja. 

Sagita, trabalhar em casa será muito produtivo e, de 
quebra, você ainda poderá passar mais tempo com os 
parentes mais próximos. Tem muita gente em “home 
offi ce” e, se este é o seu caso, tire proveito deste 
momento.

Você vai se interessar por novidades e por tudo que 
possa abrir novas possibilidades em sua vida. Terá 
muita facilidade para aprender e deve agarrar qualquer 
oportunidade de se aperfeiçoar. Invista nos estudos, 
trabalhe com colegas mais experientes.

Júpiter, Saturno e Plutão seguem o baile fi rmes e fortes em 
Capricórnio e isso dará ainda mais determinação e fi rmeza 
para você correr atrás dos seus objetivos. Se tiver uma 
meta ou uma ideia em mente, não medirá esforços para 
concretizar seus planos.

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia, 
sobretudo no trabalho. Netuno retrógrado na Casa 8 
avisa que algumas novidades poderão aumentar sua 
sensação de insegurança. Tome seu paracetaloka e 
procure controlar as suas emoções.

O céu recomenda que você controle melhor o seu 
dinheiro. Experimente colocar no papel todas as suas 
despesas fi xas para ter uma ideia mais precisa do quanto 
gasta por mês. Netuno retrógrado na Casa 2 também 
aconselha a fugir dos crediários.

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe vai deixar 
seu trabalho mais ágil e produtivo. Porém, com Netuno 
retrógrado, você deve ter cuidado para não se associar 
a gente falsiane, cobrona e oportunista, daquele tipinho 
que dá rasteira nos outros sem dó. 

Peixes, tá pagando de louco e andando em movimento 
contrário. Isso pode abalar a sua autoconfi ança e, em 
conjunção com a Lua, deve deixar você ainda mais 
sensível e emotivx do que você já é. Cuidado para não 
enxergar os problemas maiores do que realmente são.

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

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

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

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

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

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
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as suas costas e o convidado, 
sozinho, no estúdio. 

Uma estrutura simples e bem 
funcional.

E UMA LIÇÃO
A reprise do “Vox Populi” 

mostrou como deve ser um 
programa de entrevistas e 
também, como outro exemplo, 
de que não existem perguntas 
indiscretas. 

As respostas é que, às vezes, 
são desastrosas. Ninguém 
aliviando ou passando o pano, 
bem diferente do “Roda Viva” 
do Boni, por exemplo, que a 

mesma Cultura exibiu recente. Os 
“entrevistadores”, na maioria, só 
levantando pra ele cortar.

AGORA VEM CÁ
Em se tratando do Pelé ainda, 

alguém sabe o que a direção do 
BandNews TV tem contra ele? 
Foram proibidas homenagens, 
inclusive um especial que a 
redação chegou a imaginar. 

Ordem, segundo consta, 
do diretor Marcello D’Ângelo. 
Aliás, diretor, que também é 
apresentador, comentarista e até 
voz padrão do AgroMais.

 Tudo ele.



Mesmo com a rescisão de 
contrato com a Rede Globo, 
a Fórmula 1 deve continuar 

a ser transmitida na TV aberta no 
ano que vem. Os treinos e as provas 
podem ser veiculados pela TV Cul-
tura. A emissora paulista con� rma 
negociações com a Rio Motorsports, 
empresa que possui os direitos de 
transmissão da categoria para o Bra-

sil pelos próximos cinco anos.
As conversas estão evoluindo 

bem. A TV Cultura tem interesse na 
transmissão da categoria mais im-
portante do automobilismo mundial 
para fortalecer sua programação es-
portiva. Hoje, a emissora transmite 
jogos de vôlei da Superliga Femini-
na e da Superliga Masculina, além 
de torneios regionais de futebol em 

suas a� liadas, como o Campeonato 
Paraense, por exemplo. A emissora 
também dedica espaço ao futebol fe-
minino. Transmitir a Fórmula 1 seria 
um avanço na programação. 

A Rio Motorsports, que também 
pretende construir e administrar um 
novo autódromo no Rio, preferiu não 
se manifestar sobre as negociações 
com a TV Cultura. 
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O ABC não saiu do 0 a 0 com o Co-
ruripe (AL) nesta segunda-feira 
26, em Natal, no estádio Frasquei-

rão. Apesar de pressionar o adversário 
durante toda a partida, o time potiguar 
não aproveitou o “fator casa” para sair de 
campo com a vitória. Com o resultado, 
o alvinegro perde a chance de se isolar 
na liderança do grupo A4 da Série D do 
Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o ABC chegou aos 
16 pontos e continua na ponta do do 
grupo. Os potiguares têm um ponto de 
diferença para o atual vice-líder, o Cen-
tral (PE), que tem 15 pontos. 

Nesta segunda-feira, o time do 
Coruripe se tornou a pedra no sapato 
do time potiguar na Série D. A equipe 
alagoana foi o responsável pela única 
derrota do ABC no torneio, em partida 
válida pela sexta rodada — 1 a 0 no últi-
mo dia 14 de outubro.

Mesmo tendo mais posse bola, o 

ABC não criou chances claras de gol du-
rante toda a partida. O lance mais peri-
goso do confronto foi protagonizado pe-
lo Coruripe. No segundo, após cobrança 
de falta lançada na área, o atacante Jair 
subiu livre e cabeceou para o goleiro Ra-
fael salvar o ABC com uma bela defesa.

Os potiguares iniciaram a partida 
com cinco desfalques. O clube anunciou 
na noite do último sábado 24 os resultados 
dos testes para o novo coronavírus. Neles, 
cinco atletas, que não tiveram os nomes 
divulgados, testaram positivo. Os jogado-
res infectados estão afastados e seguem 
em tratamento médico. Segundo nota do 
ABC, “quatro estão assintomáticos e ape-
nas um apresenta sintomas leves”. 

A próxima partida do ABC é no pró-
ximo sábado 31, também no Frasquei-
rão, contra os mossoroenses do Potiguar. 
Já o Coruripe enfrenta o Jaciobá (SE) no 
sábado. O jogo será no Estádio Gerson 
Amaral, em Coruripe.

ABC joga mal, 
empata em casa, 
mas segue líder
PLACAR ZERADO | Time potiguar empatou em 0 a 0 com o Coruripe (AL) em 
pleno estádio Frasqueirão, nesta segunda-feira 26, na partida válida pela 
nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D

Com o empate, o ABC chegou aos 16 pontos e continua na ponta do do grupo, com  um ponto de diferença para o atual vice-líder, o Central (PE).

Emissora confirma negociações com a Rio Motorsports, empresa que possui os direitos da F-1, que é liderada por Lewis Hamilton

TV Cultura negocia para transmitir 
Fórmula 1 no Brasil no ano que vem

TELEVISÃO
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