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PANDEMIA. 9 | Convivendo com a volta de cinemas e teatros e com as pessoas circulando normalmente pelas ruas desde que os índices de distanciamento social começou a cair, Natal e região 
metropolitana estão abertas ao perigo, faltando duas semanas para as eleições municipais. Para lojista, comércio não suportaria uma nova suspensão das atividades por causa da pandemia

Turismo teme chegada de 
2ª onda da Covid-19 no RN

Secretário critica proposta 
federal de estudos para 
privatizar saúde básica

Campanha nacional de 
vacinação contra a pólio 
termina na sexta-feira

Exatus/Agora RN: Prefeito 
Serginho lidera com 53% 
em Serra Negra do Norte

RN terá 114 cidades com 
reforço de tropas do Exército 
durante eleições deste ano

SAÚDE. 7 | Decreto federal, já revogado 
após repercussão negativa, permitia a 
elaboração de estudos de alternativas 
para operação de UBS

IMUNIZAÇÃO. 7 | Apenas 35% do 
público-alvo foi vacinado contra a 
paralisia infantil, apesar de imunização 
ser oferecida gratuitamente nos postos

ELEIÇÕES 2020. 4 | Levantamento mostra 
que a maioria esmagadora dos eleitores 
não pretende mudar a decisão de voto 
até o dia da eleição

FORÇAS ARMADAS. 11 | Uso da Força 
Federal nas eleições busca assegurar 
o livre exercício do voto, bem como a 
normalidade da votação e da apuração

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN AGÊNCIA BRASIL

ELEIÇÕES 2020. 2 | Candidato Emídio Júnior (PL) lidera com ampla maioria as intenções de voto para a Prefeitura de 
Macaíba, segundo pesquisa do Instituto Exatus encomendada pelo jornal Agora RN. Se a votação fosse hoje, Emídio 
venceria com uma diferença de quase 30 pontos percentuais sobre a 2ª colocada, a ex-prefeita Marília Dias

EMÍDIO JR. TEM 29 PONTOS
DE VANTAGEM EM MACAÍBA

ELEIÇÕES 2020

ENTREVISTA. 5 | Em sabatina no Agora RN, prefeito de Natal afirmou que “não há a menor possibilidade” de ele não cumprir os quatro 
anos de mandato, diferentemente do antecessor, Carlos Eduardo Alves, que abriu mão do mandato para ser candidato a governador

Álvaro diz que, se for reeleito, não vai renunciar

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Secretário de Saúde do RN, Cipriano Maia
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A pouco mais de duas sema-
nas da eleição, o candidato 
Emídio Júnior (PL) lidera 

com ampla maioria as intenções 
de voto para a Prefeitura de Maca-
íba, segundo pesquisa do Instituto 
Exatus encomendada pelo jornal 
Agora RN. De acordo com o levan-
tamento inédito, se a votação fosse 
hoje, Emídio venceria com uma di-
ferença de quase trinta pontos per-
centuais sobre a segunda colocada.

Segundo a pesquisa Exatus/Ago-
ra RN, no cenário estimulado (quan-
do os nomes dos candidatos são 
apresentados ao eleitor), Emídio Jú-
nior tem 46,2% das intenções de voto.

A segunda colocada é Marília Dias 
(MDB), que tem 16,6%. E em terceiro 
lugar, está Delegado Normando (PSC), 
com 5,8%. Ainda foram citados Janssen 
Motos (Podemos), com 2,2%; Bolinha 
da Federal (Rede), com 1,4%; e Poeta O 
Repórter do Povão (PSOL), com 0,4%.

20,8% dos eleitores disseram que 
não sabem em quem vão votar ou 
não quiseram responder a esse item. 
Já 6,6% a� rmaram que pretendem 
votar em branco ou nulo.

Considerando apenas os votos 
válidos, Emídio Júnior tem 63,6%. 
Na sequência, estão Marília Dias 
(22,9%), Delegado Normando (8%), 
Janssen Motos (3%), Bolinha da Fe-
deral (1,9%) e Poeta O Repórter do 
Povão (0,6%).

ESPONTÂNEA
A liderança de Emídio Júnior no 

processo eleitoral � ca ainda mais 
evidente quando são apresentados 
os números da pesquisa espontâ-
nea. Nesse cenário, os nomes dos 
entrevistados não são listados para o 
entrevistado, que precisa dizer o pri-
meiro nome que vem à cabeça.

Na espontânea, Emídio tem 
39,2%. Marília Dias vem em seguida, 
com 14,8%. Os demais citados foram 
Delegado Normando (3,6%), Janssen 
Motos (2%) e Bolinha da Federal 
(0,6%). Outros nomes que não são 
candidatos foram citados. Por outro 
lado, ninguém mencionou o candi-
dato Poeta O Repórter do Povão.

Além disso, 32,2% disseram que 
não sabem em quem vão votar ou 
não responderam a esse item da 
pesquisa. Outros 6% declararam que 
pretendem votar em branco ou nulo 
no dia 15 de novembro.

Macaíba: Emídio Jr. lidera com quase 
30 pontos na frente, aponta pesquisa
ELEIÇÕES 2020 | Segundo pesquisa do Instituto Exatus encomendada pelo Agora RN, no cenário estimulado (quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor), Emídio Jr. 
tem 46,2% das intenções de voto. Pesquisa também mediu avaliações das gestões do prefeito Fernando Cunha e da governadora Fátima Bezerra e intenções de voto para vereador

Candidato a prefeito de Macaíba Emídio Júnior (dir.) com o candidato a vice, Netinho França (esq.): ampla vantagem faltando duas semanas para votação

REJEIÇÃO
Ex-prefeita da cidade, Marília 

Dias lidera no quesito rejeição. Se-
gundo a pesquisa Exatus/Agora RN, 
26,8% disseram que não pretendem 
votar de jeito nenhum na candidata 

do MDB.
Os demais têm índices dentro 

da margem. Depois de Marília 
Dias, aparecem Emídio Júnior 
(6,6%), Delegado Normando 
(6,4%), Janssen Motos (4,4%), Bo-

linha da Federal (2,8%) e Poeta O 
Repórter do Povão (2,6%).

Outros 17,6% dos entrevistados 
disseram que podem votar em qual-
quer candidato. Já 32,8% não soube-
ram ou não quiseram responder.

GESTÃO
A pesquisa também perguntou 

aos macaibenses como eles ava-
liam a gestão do prefeito Fernando 
Cunha, que está encerrando o se-
gundo mandato. O resultado apon-
ta que 51% desaprovam a adminis-
tração atual, enquanto que apenas 
29,4% aprovam. Outros 18% não 
souberam ou não quiseram res-
ponder a esse item da pesquisa e 
1,6% responderam que pretendem 
votar em branco ou nulo.

O Instituto Exatus também quis 
como saber como está a avaliação da 
governadora Fátima Bezerra em Ma-
caíba. O resultado foi mais apertado. 
Segundo a pesquisa, 37,8% desapro-
vam a atual administração estadual, 
enquanto 33,2% aprovam. 27,6% não 
souberam ou não quiseram respon-
der a esse item da pesquisa e 1,4% 
falou que vai votar em branco ou 
nulo, apesar de a pergunta não estar 
relacionada com a intenção de voto.

VEREADOR
O Instituto Exatus também ques-

tionou em quem os eleitores de Macaí-
ba pretendem votar para vereador. São 
15 vagas em disputa para a Câmara 
Municipal. Segundo a pesquisa, 74 no-
mes foram citados no levantamento 
espontâneo – no qual os entrevistados 
podem dizer qualquer pessoa.

Apenas oito candidatos apare-
cem com mais de 1% na pesquisa.

São eles: Erika Emídio (PL), que li-
dera com 6,2% das intenções de voto; 
Lula Canuto (MDB), com 3%; Tafarel 
Freitas (PL), com 2,2%; Rita (PL), com 
1,6%; e “Edir”, Ivanildo de Cajazeiras 
(PSDB), Jota Júnior (Cidadania) e Lui-
zinho (PSB), cada um com 1%.

Apesar disso, metade (50,6%) di-
zem que ainda não sabem em quem 
vão votar ou não quiseram responder. 
9,8%, por sua vez, dizem que não vão 
votar em nenhum, em branco ou nulo 
na próxima eleição.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa Exatus/Agora RN 

entrevistou 500 pessoas entre os dias 
14 e 15 de outubro de 2020. A margem 
de erro é de 4,4 pontos percentuais 
para mais ou menos, com índice de 
con� ança de 95%. A pesquisa está re-
gistrada no Tribunal Regional Eleito-
ral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) 
sob o protocolo RN-01240/2020.

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO
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REAÇÃO DOS SERVIDORES I
O estudo da Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI) que apontou 
nesta semana que o Brasil é o sétimo 
país que mais gasta com funcionalis-
mo como proporção do PIB contém 
incongruências metodológicas e 
equívocos, avalia o Fonacate (Fórum 
Nacional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado).

REAÇÃO DOS SERVIDORES II
A CNI rebate as críticas e diz que 

usou dados de organismos inter-
nacionais respeitados. O Fonacate 
reúne 34 entidades sindicais das 
chamadas carreiras típicas de estado, 
que incluem atividades como policiais 
civis, militares, federais e rodoviários 
federais, diplomatas e auditores � scais.

ISOLAMENTO RÍGIDO
Para conter o avanço da pandemia 

na Europa, vários países do continente 
anunciaram que irão aumentar o 
isolamento para evitar 1 colapso nos 
hospitais porque os casos de corona-
vírus têm subido na última semana. 
Alemanha, França, Itália e Suíça são 

ALEXVIANAALEX
algumas das nações que tentam 
conter uma 2ª onda da doença.

AVERIGUAÇÃO ÍNTIMA
O plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) iniciou nesta quarta-
-feira 28 o julgamento para decidir se 
é constitucional a revista íntima em 
estabelecimentos prisionais. Os ministros 
também analisam se a prova obtida na 
averiguação íntima pode ser considerada 
legal num processo. O relator, ministro 
Edson Fachin, votou para que o Supremo 
proíba esse tipo de revista, pois ela fere a 
dignidade humana e a intimidade.

POPULARIDADE PRESIDENCIAL
Pesquisa PoderData divulgada 

ontem mostra que o governo do 
presidente Jair Bolsonaro é aprovado 

por 48%. O percentual variou 4 pontos 
percentuais para baixo, no limite 
da margem de erro, desde o último 
levantamento, feito 15 dias antes. A 
administração do chefe do Executivo 
é desaprovada por 42% dos entrevista-
dos, ante 41% no estudo anterior.

PREJUÍZO NA PETROBRAS
O cenário na indústria do petróleo 

melhorou, mas não o su� ciente para 
evitar que a Petrobrás registrasse 
prejuízo de R$ 1,54 bilhão no ter-
ceiro trimestre deste ano. De julho 
a setembro, o preço do petróleo no 
mercado internacional e a produção 
da petrolífera estatal subiram.

INQUÉRITO DE BOLSONARO I
Novo relator do inquérito que mira 

o presidente Jair Bolsonaro, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes pediu à Polícia 
Federal que preste informações sobre 
o andamento das apurações, que têm 
por objetivo esclarecer se Bolsonaro 
interferiu indevidamente na Polícia 
Federal.

INQUÉRITO DE BOLSONARO II
O inquérito era supervisionado pe-

lo ministro Celso de Mello, mas passou 
para Alexandre de Moraes depois da 
aposentadoria do colega. O sorteio de 
um novo relator, na semana passada, 
foi uma iniciativa do presidente do 
tribunal, Luiz Fux, para evitar que o 
então indicado para a vaga, Kassio 
Nunes Marques, agora ministro, 
assumisse o caso junto aos demais 

processos que estão no gabinete de 
Celso de Mello.

PARTICIPAÇÃO DISCRETA
O presidente Jair Bolsonaro disse 

nesta quarta-feira que gostaria de ter 
mais participação nas eleições munici-
pais deste ano e que, “discretamente”, 
começará a atuar nas campanhas. Ao 
comentar o apoio ao candidato Bruno 
Engler (PRTB), em Belo Horizonte, 
o presidente admitiu di� culdades 
em prestigiar eventos políticos nos 
municípios.

VACINA OBRIGATÓRIA
O debate político sobre a obrigato-

riedade da vacinação contra covid-19 
fez com que, na última semana, depu-
tados federais se mobilizassem para 
protocolar projetos de lei contrários e 
favoráveis à imunização compulsória 
contra a Covid-19. O deputado Aécio 
Neves (PSDB), por exemplo, apresen-
tou um projeto que prevê as mesmas 
punições sofridas pelos cidadãos 
que não votam nas eleições (e não 
justi� cam a falta) a quem se recusar a 
tomar a vacina.

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASILLUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), em parceria com o 
WhatsApp, recebeu em um 

mês 1.020 denúncias de disparos de 
mensagens em massa com caracte-
rísticas de conteúdo eleitoral. A prá-
tica foi proibida na campanha deste 
ano pela Justiça Eleitoral e as denún-
cias envolvem 720 contas ativas do 
aplicativo, das quais 256 foram bani-
das, número equivalente a 35%.

O conteúdo de desinformação en-
contrado na campanha deste ano se re-
fere, principalmente, a mentiras sobre 
urnas eletrônicas e notícias falsas que 
já circulavam nas disputas de 2018. São 
as “fake news recicladas”, que voltaram 
a ser divulgadas na plataforma. 

O disparo em massa é considera-
do ilegal e passível de punição por de-
sequilibrar as eleições. Trata-se de um 
instrumento que pode render multa e 
até servir de prova, durante investiga-
ção posterior e processo judicial, para 
cassação de candidatos eleitos.

Mais de 80% das contas denuncia-
das por cidadãos por meio do TSE já 
haviam sido retiradas pelo WhatsApp, 
que possui um sistema de integridade 
no próprio aplicativo para identi� car 
usos inautênticos. Em setembro, por 
exemplo, o WhatsApp baniu 100 mil 
contas no Brasil por comportamento 
abusivo em geral, não necessariamen-
te ligado às eleições.

Um comportamento suspeito é 
a velocidade do disparo de mensa-
gens para várias contas adicionadas 
recentemente. O mecanismo é visto 
como indício de automação.

Os números divulgados nesta 

Após ser criticado, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, chamou de “Nhonho” 

o presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por 
meio de mensagem direcionada a 
ele, na noite desta quarta-feira 28, 
nas redes sociais.

“O ministro Ricardo Salles, não 
satisfeito em destruir o meio am-
biente do Brasil, agora resolveu des-
truir o próprio governo”, escreveu 
Maia, em post publicado no sábado. 
Quatro dias depois, veio a resposta 
irônica de Salles. “Nhonho”.

O apelido é uma referência ao 
personagem da série “Chaves”, in-
terpretado pelo ator Édgar Vivar.

No início da semana, Rodrigo 
Maia e o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), já haviam 
criticado publicamente Ricardo Sal-
les, que pediu que o ministro-chefe 
da secretaria de Governo da Presi-
dência da República, Luiz Eduardo 

Ramos, deixasse de lado a postura 
de “Maria Fofoca”, incendiando a 
disputa entre as alas ideológicas e 
militares do governo.

O recado foi dado após uma 
reportagem do jornal O Globo di-
zer que Salles estava “esticando a 
corda com ala militar do governo” 
e “testando a blindagem” com o 
presidente Jair Bolsonaro ao man-
dar suspender as ações de combate 
a incêndios por falta de recursos. A 
reportagem não fazia referência 
ao ministro-chefe da secretaria de 
Governo.

A publicação de Salles nas redes 
sociais ganhou apoio de seguidores 
e de aliados do presidente Bolsona-
ro, como a deputada federal Carla 
Zambelli (PSL-SP) e o � lho Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP). Por outro lado, 
parlamentares do centrão saíram 
em apoio a Ramos, como o senador 
Ciro Nogueira (PP-PI) e o deputado 
Marcelo Ramos (PL-AM).

WhatsApp exclui 256 contas 
depois de denúncias de fake news
TECNOLOGIA | Justiça Eleitoral recebeu 1.037 denúncias, no período de 26 de setembro a 26 de outubro,
de infrações eleitorais. Mais de 80% das contas denunciadas por cidadãos já haviam sido retiradas

Celulares usados em empresa para enviar mensagens de WhatsApp em massa na eleição

Após ser criticado, ministro 
do Meio Ambiente chama 
Maia de “Nhonho” no Twitter

INTRIGA

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

quarta-feira 28 fazem parte de um ba-
lanço parcial do TSE e do aplicativo. 
As denúncias foram coletadas entre 
27 de setembro e a última segunda-
-feira, 26, por meio de um canal virtual 
aberto pelo TSE para cidadãos. É a 
primeira vez que um sistema do tipo 
funciona durante as eleições no País. 

A checagem de que as denúncias 
são de fato referentes aos conteúdos re-
lacionados às eleições de 2020 é apoia-
da, por enquanto, na autodeclaração de 
cidadãos, que fazem um relato do con-
teúdo recebido no formulário do TSE.

“São resultados parciais, mas já 
demonstram a efetividade das ações 
com objetivo de coibir essa prática ile-
gal durante o pleito”, disse Aline Osório, 
secretária-geral da Corte Eleitoral. “O 

TSE está comprometido em reprimir 
comportamentos inautênticos, mas 
não busca reprimir, de forma nenhu-
ma, manifestação legítima que tenha 
pequenos erros ou informações incor-
retas. Nosso foco não é na mensagem, 
mas no comportamento.”

Na avaliação de Aline, a desinfor-
mação está momentaneamente “sob 
controle” na eleição de novembro para 
prefeitos e vereadores. Para abrir inves-
tigações, os metadados dessas contas 
ainda precisam ser encaminhados ao 
Ministério Público Eleitoral. Os pro-
motores eleitorais não acompanham 
a checagem das denúncias em tempo 
real e, portanto, ainda não é possível 
provar a autenticidade e apurar quem 
promove os disparos.

REPRODUÇÃO / ARQUIVO



ZEMA QUESTIONA VEREADORES
EM CIDADES PEQUENAS

CRISE DO COVID RIVALIZA 
COM A “PANDEMIA DILMA”

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

APÓS TREZE ANOS 
O Superior Tribunal Militar 

condenou ontem a seis anos e seis 
meses de prisão e exclusão das 
Forças Armadas quatro envolvidos 
no apagão aéreo de 2007 por motim. 
Dos 89 acusados, só 3 haviam sido 
condenados.

O DECRETO ERA BOM
Bolsonaro mostrou ser suscetível 

a críticas, ao revogar o decreto que 
autorizava estudos para adotar 
investimentos privados para concluir 
as obras de 4 mil unidades básicas e 
168 UPAs. O decreto era bom.

GANHANDO NO GRITO
O governo de São Paulo já 

percebeu o caminho: pela segunda 
vez, a Anvisa autorizou a importação 
de materiais da vacina chinesa logo 
após o presidente do Instituto Butantã 
reclamar publicamente da “demora”.

RARO CONSENSO
A Câmara aprovou ontem o 

advogado Mario Maia para representar 
a Casa no Conselho Nacional de 
Justiça. Indicado por partidos de direita 
e de esquerda, ele é � lho do ministro 

do STJ Napoleão Nunes Maia.

PESQUISA DESTOANTE
Pesquisa Rasmussen de ontem 

foi na contramão de todas as outras, e 
previu a reeleição de Donald Trump, 
nos EUA, com 48% dos votos. Joe Biden 
teria 47%. Em 2016, o instituto dava 
empate em 44% entre Trump e Hillary 
Clinton, a seis dias da eleição, ao 
contrário de outras pesquisas.

CENSURA NÃO PODE
Os CEOs do Twitter, Facebook 

e Google depuseram ao Senado dos 
EUA, ontem, para explicar a censura 
à matéria do New York Post, jornal 
mais antigo em circulação no país, que 
expôs o envolvimento de Joe Biden nos 
negócios do � lho. Até a mídia brasileira 
escondeu o fato.

MÃO NA TAÇA
Capitão Wagner (Pros) lidera 

com larga margem a disputa para 
prefeito de Fortaleza, segundo Paraná 
Pesquisas: 31,5%. Sarto Nogueira (PDT) 
soma 17,3% e Luizianne Lins (PT) 
16,7%. Realizada entre os dias 23 e 27, 
a pesquisa foi registrada no TSE sob nº 
CE-08207/2020.w

O ritmo acelerado da recuperação econômica do Brasil na crise 
da pandemia já desfez todas as previsões apocalípticas. O Fundo 
Monetário Internacional, por exemplo, teve de admitir erros: em vez 
dos trágicos 9,1% de queda no PIB brasileiro que chutava em junho, já 
“ajustou” a previsão para 5,8%. O Boletim Focus, do Banco Central, que 
previa retração de 6,54%, agora vê 4,8%. Se o ritmo for mantido até o � m 
do ano, a crise do Covid-19 deve se equiparar à “pandemia Dilma” de 
2015.

PANDEMIA DE DOIS ANOS
O PIB do Brasil escolheu 

3,8% em 2015, penúltimo ano de 
Dilma no poder. Em 2016, último 
ano da petista, a economia 
retraiu mais 3,6%.

RECUPERAÇÃO PÓS-PT
Em janeiro, antes do 

alastramento do vírus pelo 

mundo, as previsões do mercado 
para o crescimento da economia 
brasileira chegaram a 2,31%.

DOS POUCOS
Balança comercial e juros 

foram índices que melhoraram, 
passando de US$37 bilhões para 
US$58 bilhões e de 4,5% para 2%, 
respectivamente.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), resolveu mexer em 
um vespeiro: apelar ao desprendimento e ao patriotismo do Congresso 
para resolver o grave problema do peso das câmaras municipais para 

os cidadãos que as sustentam. Em São Paulo, por exemplo, o Estado mais rico, 
segundo o Tribunal de Contas, 36 municípios não arrecadam o suficiente nem 
para pagar seus vereadores, que servem para dar nomes a ruas, distribuir títulos 
de cidadão honorário e atormentar os prefeitos.  No País, centenas de municípios 
talvez milhares, são submetidos à mesma penúria de trabalhar para pagar os 
altos salários dos vereadores.  Zema cita exemplos de países como os EUA, onde 
grupos de cidades compartilham em condados estruturas como o legislativo dos 
municípios. A legislação, criada por parlamentares que nos fazem pagar seus 
cabos eleitorais, determina um mínimo de 9 vereadores para cada município. Em 
Minas, Serra da Saudade, cidade de 850 habitantes, de lindo nome, mas pobre e 
cheia de carências, dá duro só para sustentar vereadores.
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ELEIÇÕES 2020 | Levantamento mostra que a maioria esmagadora dos eleitores não pretende mudar a decisão 
de voto até o dia da eleição. Para 82,2%, o voto já está definido. Apenas 9,4% consideram trocar de candidato

O atual prefeito de Serra Negra 
do Norte, Serginho Fernandes 
(PSDB), seria reeleito para o 

cargo se as eleições fossem hoje. Fal-
tando pouco mais de duas semanas 
para a votação, o prefeito candidato à 
reeleição lidera a preferência dos elei-
tores do município, que � ca na região 
Seridó do Estado.

Os dados constam da mais nova 
pesquisa do Instituto Exatus, enco-
mendada pelo jornal Agora RN para 
avaliar o quadro eleitoral no muni-
cípio, que � ca a 320 quilômetros de 
Natal. Além da intenção de votos para 
o pleito de 15 de novembro, a pesqui-
sa traz números sobre a avaliação das 
gestões municipal, estadual e federal.

Na pesquisa estimulada, Serginho 
aparece com 53,3% das intenções de 
voto. O segundo colocado, Acacio 
Brito (Pros), tem 36,5%. Os dois são os 
únicos candidatos em Serra Negra do 
Norte.

Além disso, 6,9% não souberam 
ou não quiseram responder a esse 
item da pesquisa e 3,3% a� rmaram 
que pretendem votar em branco ou 
nulo. Considerando apenas os votos 
válidos, Serginho tem 59,3% e Acacio, 
40,7%.

O levantamento mostra que a 
maioria esmagadora dos eleitores não 
pretende mudar a decisão de voto até 
o dia da eleição. Para 82,2%, o voto já 
está de� nido. Apenas 9,4% conside-
ram trocar de candidato. 8,4% não 
souberam ou não quiseram responder 
a esse item da pesquisa.

ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, quando 

os nomes dos candidatos não são 
apresentados ao eleitor, o atual prefei-
to também lidera.

Segundo o Instituto Exatus, 51,1% 
a� rmaram que pretendem votar no 
atual prefeito Serginho Fernandes 
para reeleição. Outros 32,8% mencio-

naram Acácio Brito.
Outros dois nomes foram citados 

(Rogério, com 2,2%, e Alysson Moises, com 
0,2%), mas eles não disputam a eleição.

Além disso, 10,2% a� rmaram que 
não sabem ou não quiseram respon-
der a esse item da pesquisa e 3,3% 
declararam que pretendem votar 
branco ou nulo. 0,2% a� rmou estar 
“pensando”.

REJEIÇÃO
No quesito rejeição, a disputa está 

mais equilibrada, mas o atual prefeito 
tem vantagem. Segundo a pesquisa 
Exatus/Agora RN, 28,9% dos eleitores 
de Serra Negra do Norte não preten-
dem votar de jeito nenhum em Acacio 
Brito, enquanto que 25,4% rejeitam o 
atual prefeito. Outros nomes foram 
citados, mas não disputam a eleição.

A pesquisa aponta também que 
27,7% não têm rejeição a nenhum can-
didato, podendo votar em qualquer 
um dos dois. Já 14,4% não souberam ou 
não quiseram responder a esse item do 
levantamento. Outros nomes que não 
disputam a eleição foram citados.

LIDERANÇA
O levantamento do Instituto 

Exatus mostrou ainda que o prefeito 
Serginho Fernandes, além de liderar 
as intenções de voto e ter a menor 
rejeição entre os candidatos, também 
é considerado a principal liderança de 
Serra Negra do Norte.

À pesquisa, mais da metade 
(50,1%) a� rmou que, entre as lideran-
ças locais, gostam mais do prefeito 
candidato à reeleição.

Ele é seguido pelo ex-prefeito Ro-
gério Mariz, com 25,7%; por Acacio 
Brito, com 16%; o ex-prefeito Alysson 
Moisés, com 1%; e o atual vice-prefei-
to, João Enéas (MDB), que concorre 
novamente ao cargo, também com 
1%. Outros 6,2% não souberam ou não 
quiseram responder a esse item.

AVALIAÇÃO DAS GESTÕES
O Instituto Exatus também per-

guntou aos eleitores de Serra Negra 
do Norte como eles avaliam a atual 
gestão municipal. O resultado apon-
ta que 60,7% aprovam a administra-
ção do prefeito Serginho Fernandes, 
enquanto 28,1% desaprovam. Outros 
11,2% não souberam ou não quise-
ram responder.

Já em relação à gestão da governa-
dora Fátima Bezerra (PT), o resultado 
é mais apertado. Segundo a pesquisa, 
44% aprovam a gestão estadual, en-
quanto 33,8% desaprovam a adminis-
tração Fátima. 22,2% não souberam ou 
não quiseram responder a esse item.

Apesar de a governadora ter a ges-
tão bem avaliada pela maioria, 43,9% 
disseram que não votariam em um 
candidato apoiado por Fátima Bezerra, 
sendo 4,4% de forma mais convicta (“de 
jeito nenhum”). Já 23,7% declararam 
que votariam em um nome apoiado 
pela gestora estadual, sendo que 6,2% 
a� rmaram “com certeza”.

Outros 20% responderam que 
“talvez” votariam em um candidato 
apoiado por Fátima. Por � m, 12,4% não 
souberam ou não quiseram responder 
a esse item da pesquisa Exatus.

Quanto à gestão do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), houve 
empate técnico. O Instituto Exatus 
mostra que 42,2% aprovam e 41,7% 
desaprovam a administração federal. 
16,9% não souberam ou não quiseram 
responder à a esse ponto da pesquisa.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa Exatus/Agora RN en-

trevistou 405 eleitores de Serra Negra do 
Norte entre os dias 3 e 4 de outubro de 
2020. A margem de erro é de 4,7 pontos 
percentuais para mais ou menos, com 
índice de con� ança de 95%. A pesquisa 
está registrada no Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-
-RN) sob o protocolo RN-04996/2020.

Exatus/Agora RN: Prefeito Serginho
tem 53% em Serra Negra do Norte
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), afirmou nesta 
quarta-feira 28 que, se for 

reeleito, não vai renunciar no meio 
do mandato, como fez o antecessor 
dele, o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves. Em entrevista ao Agora RN, 
o prefeito declarou que “não há a 
menor possibilidade” de ele não 
ficar os quatro anos à frente da 
prefeitura, caso conquiste um novo 
mandato nas urnas em novembro.

Álvaro foi o segundo convidado 
da série de entrevistas que o Agora 
RN promove com os candidatos à 
Prefeitura do Natal. Na véspera, o 
candidato Carlos Alberto (PV) abriu 
a série. A sabatina continua nesta 
quinta-feira 29, desta vez com o can-
didato Hermano Morais (PSB). Todas 
as entrevistas ficam disponíveis nas 
redes sociais do Agora RN.

Durante a entrevista desta quar-
ta, o prefeito de Natal disse que, caso 
seja reeleito, vai cumprir todo o man-
dato, para executar projetos progra-
mados. “Não há a menor possibilida-
de de Álvaro Dias, caso seja reeleito, 
deixar de cumprir o seu mandato em 
pelo menos um dia. Pode ter certeza 
que vamos tirar o nosso mandato na 
íntegra, por completo, porque temos 
um projeto para a cidade do Natal”, 
afirmou o prefeito.

O candidato à reeleição pelo 
PSDB destacou ainda que não teve 
a oportunidade de passar quatro 
anos como administrador, já que 
assumiu a prefeitura, em 2018, 
quando Carlos Eduardo renunciou 
para disputar o Governo do Estado 
– Álvaro era o vice.

“Obras que estão em andamen-
to precisam de um tempo maior, de 
uma dedicação maior, de um acom-
panhamento por parte do gestor. Não 
vamos de forma nenhuma renunciar 
ou deixar de cumprir o nosso manda-
to um dia sequer. Vamos tirar na ín-
tegra caso venhamos a ser reeleitos”, 
frisou.

ENXUGAMENTO
O prefeito de Natal foi questio-

nado também sobre corte de gastos 
e disse que, apesar de esta proposta 
não constar em seu programa de 
governo, vai promover uma redução 
no número de secretarias municipais 
caso seja reeleito.

Atualmente, a gestão municipal 
tem 19 pastas com nome de “secreta-
ria”, fora outros órgãos que têm status 
de primeiro escalão, como o Instituto 
de Previdência (NatalPrev), a Contro-
ladoria e o Procon.

“Não coloquei isso no programa 
de governo. Não achei necessário. 
Mas eu entendo, sim, que temos que 
reduzir o número de secretarias. Te-
mos de enxugar a máquina e faremos 
isso, claro, se houver a possibilida-
de de reeleição, como as pesquisas 
mostram. Vamos reduzir o número 
de secretarias e enxugar a prefeitura 
para melhorar a aplicação dos recur-
sos a favor da população de Natal”, 
enalteceu.

SAÚDE
Na sabatina do Agora RN, Álvaro 

Dias reconheceu que Natal tem me-
nos equipes de saúde da família do 
que deveria. Hoje, a capital potiguar 

tem 135 equipes, enquanto deveria 
ter pelo menos 200. Além disso, mes-
mo com número reduzido, várias 
equipes estão incompletas – ou seja, 
com a falta de profissionais como 
médicos e enfermeiros.

O prefeito de Natal assegurou que, 
na próxima gestão, vai ampliar o núme-
ro de equipes de saúde nas unidades 
básicas e enalteceu que, hoje, a gestão 
municipal já aplica cerca de 27% de 
suas receitas em saúde, o que é muito 
acima do que o mínimo que a Consti-
tuição Federal exige dos municípios.

“Vou ampliar. Se a gente for reelei-
to, vou ampliar as unidades de saúde. 
Vou investir mais ainda. Vamos con-
tinuar a dar prioridade total à área da 
saúde, como temos dado, investindo 
bem mais do que o mínimo constitu-
cional”, acrescentou.

EDUCAÇÃO
O prefeito minimizou o fato de a 

Prefeitura do Natal não ter reajustado 
os salários dos professores deste ano, 

apesar de existir uma lei municipal 
que obriga o Município a conceder 
aumento todos os anos, inclusive em 
ano de eleição. Álvaro Dias preferiu 
enfatizar que a prefeitura paga atual-
mente aos educadores mais do que o 
piso nacional do magistério.

“Sempre pagamos acima do piso 
nacional. Inclusive pagamos acima do 
que paga o Governo do Estado. Enten-
demos que a prefeitura cumpre sua 
obrigação com os professores, remu-
nera bem os professores, porque paga 
acima do piso exigido. E continuare-
mos a fazer isso, porque a educação é 
prioridade da nossa gestão”, destacou.

TRANSPORTE
O chefe do Executivo natalense 

voltou a dizer ainda que vai priori-
zar, caso seja reeleito, a realização 
da licitação do transporte público da 
cidade.

Há dois anos e meio no cargo, 
Álvaro culpou a pandemia do novo 
coronavírus pelo fato de o processo 
de licitação dos ônibus estar parado 
na Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana (STTU). A publicação do 
edital de chamamento das empresas 
tem sido sistematicamente adiada 
desde o início do ano.

O prefeito também afirmou que 
teve pouco tempo de gestão e que, 
nesse período em que esteve à frente 
da prefeitura, não poderia ter resolvi-
do todos os problemas da cidade.

“Nós esperamos, logo que melho-
re, logo que as coisas se normalizem, 
realizar a licitação dos transportes 
coletivos. Eu tenho conhecimento, sei 
da dificuldade que existe na cidade do 
Natal com relação ao transporte cole-
tivo. Nós vamos ter essa questão como 
uma das grandes prioridades na nossa 
próxima gestão. Não pode resolver 
tudo, principalmente tendo um man-
dato exíguo, curto, pequeno como o 
nosso. Tem de convir que, até por isso, 
por ter tido pouco tempo, é necessário 
ter mais quatro anos”, finalizou.

Álvaro Dias promete que, se for 
reeleito, vai ficar os quatro anos
ELEIÇÕES 2020 | Durante sabatina no Agora RN, candidato à reeleição pelo PSDB destacou que não teve a oportunidade de passar quatro anos como administrador, já que assumiu a 
prefeitura, em 2018, quando o antecessor, Carlos Eduardo Alves, renunciou para disputar o Governo do Estado. Álvaro também disse que vai diminuir número de secretarias municipais

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, comentou sobre redução da estrutura administrativa, educação, saúde, meio ambiente, transporte e muito mais

Não há a menor 
possibilidade de Álvaro Dias, 
caso seja reeleito, deixar de 
cumprir o seu mandato em 
pelo menos um dia. Pode 
ter certeza que vamos tirar o 
nosso mandato na íntegra”

“
ÁLVARO DIAS (PSDB)
PREFEITO DE NATAL

Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:
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Quatros mulheres sem sobre-
nomes tradicionais e conhe-
cedoras das dificuldades 

sociais da periferia de Natal têm o 
desejo de revolucionar a política 
local para beneficiar a população. 
Camila Barbosa, de 24 anos, Letícia 
Catu, de 20, Ariane Idalino, de 29, 
e Cida Dantas, de 57, compõem a 
primeira candidatura coletiva intei-
ramente composta por mulheres a 
concorrer a uma das 29 cadeiras da 
Câmara Municipal da capital.

Com o propósito de colocar a 
mulher em evidência, a candidatura 
intitulada “Juntas” deseja, através de 
um mandato popular, criar Centros 
de Atendimento à Mulher em toda 
capital que acolha, por meio de as-
sistência psicossocial, as vítimas de 
assédio e violência. 

“As mulheres que sofrem vio-
lência precisam de suporte além do 
atendimento hoje oferecido. É ne-
cessário garantir que ela tenha co-
mo sair deste cenário com dignida-
de, como integrando o mercado de 
trabalho. Afinal, muitas delas têm 
filhos que precisam de assistência. E 
quando algo afeta uma mulher, afeta 
todas nós”, comentam.

As candidatas planejam para 
que, caso assumam o posto de vere-
adoras, os centros ofereçam possi-
bilidades de emancipação afetiva e 
econômica às mulheres vítimas de 
violência, a exemplo de cursos de 
capacitação e atividades de aperfei-
çoamento profissional.

Se eleitas, apenas Camila Barbo-
sa poderá assumir a vaga (por causa 
das Lei Eleitoral), mas ela garante 
que as lutas, propostas e responsa-
bilidades serão divididas entre as 
quatro, atuando, de fato, como um 
mandato coletivo, a exemplo do que 
já acontece em outras câmaras do 
Brasil, mas garantindo sua própria 

identidade através da pauta femi-
nista e popular.

Atualmente, um total de 110 
candidaturas coletivas foram regis-
tradas no País, entre os anos de 1994 
e 2018, segundo a Rede de Ação Po-
lítica pela Sustentabilidade (Raps).

“A gente pensa em conjunto. As 
mulheres precisam dessa união e 
representatividade, já que enten-
demos quais são os anseios desta 
população. Para ajudá-las, recorre-
remos à educação, nossa principal 
arma. Precisamos desde cedo dis-
cutir a violência doméstica para aju-
darmos no processo de formação de 
meninos e meninas”, refletem. 

“Juntas” explicam que querem 
difundir o conhecimento das polí-

ticas públicas existentes voltadas 
para o enfretamento da violência 
contra mulher, pois alegam que 
nem todas conhecem os centros 
de referência, por exemplo. Como 
vereadoras, elas desejam socializar 
essas ações. 

Em uma nação culturalmente 
machistas, elas querem parar com o 
costume de homens decidirem pelas 
mulheres. “A sociedade que a gente 
vive exige um maior protagonismo 
das mulheres. Compreendendo que 
a mulher precisa ocupar seu espaço 
na política, pensamos na constru-
ção desta candidatura coletiva com 
mulheres que têm o objetivo fazer 
uma nova política, pois entendemos 
que a velha política já está apodre-

cendo”, revelam.
As integrantes da Juntas pre-

tendem desenvolver também ações 
para outras minorias, como camelôs 
e mulheres de presidiários, mesma 
luta defendida pelo deputado esta-
dual Sandro Pimentel (PSOL). “O 
exemplo dele nos mostra o quão im-
portante é um mandato popular. Ele 
e o PSOL são referências para nós, 
pois conhecemos o trabalho feito e 
nos orgulhamos disso”, destacam. 

As candidatas reforçam, ainda, 
que o PSOL é um partido de rua, 
pois entendem que “é a partir das 
ruas que construímos a nossa luta e 
organização”. 

E completam: “Nosso partido 
cresce em todo Brasil. Aqui no esta-
do estamos no mesmo caminho. O 
Sandro Pimentel é um bom exem-
plo de liderança. Ele foi o pioneiro 
no debate da causa animal no Rio 
Grande do Norte, tendo um olhar 
amplo da saúde pública”. 

A Juntas tem dialogado com o 
deputado estadual Sandro Pimentel 
(PSOL) para pensar políticas públi-
cas que garantam a dignidade e os 
direitos humanos das mulheres. 

O coletivo aponta que Sandro 
Pimentel foi o responsável por ins-
taurar a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Arena das Dunas. 
“Estamos juntos, porque a política 
se faz na coletividade”, afirmou Ca-
mila.

A candidatura de Camila, Letí-
cia, Ariane e Cida pretende colocar 
mais mulheres em espaços públicos 
que, de acordo com elas, “foi e é 
negado, porque quando não somos 
nem 50% dos parlamentares, enten-
demos que esse espaço não é nosso. 
Por isso queremos ocupar, com mais 
gente e mais vozes, através de um 
trabalho atuante e coletivo, como 
deve ser”, finalizam.

Candidatura coletiva “Juntas” propõe 
ações para defender a causa da mulher
MANDATO POPULAR | Formado por Camila Barbosa, Letícia Catu, Ariane Idalino e Cida Dantas, o coletivo que concorre pelo PSOL deseja colocar a causa feminista em evidência, com 
ações como a criação de Centros de Atendimento à Mulher, além buscar o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o enfretamento da violência doméstica na capital potiguar

 Cida Dantas,  Ariane Idalino, Letícia Catu, e Camila Barbosa (da esq. para a dir.) compõem a candidatura coletiva “Juntas”

A gente pensa em conjunto. 
As mulheres precisam dessa 
união e representatividade, já 
que entendemos quais são 
os anseios desta população. 
Para ajudá-las, recorreremos 
à educação, nossa principal 
arma”

“
COLETIVA JUNTAS
CANDIDATA À CÂMARA DE NATAL

HUGO BARRETO / METRÓPOLES

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou 
nesta quarta-feira 28 a impor-

tação de matéria-prima para produ-
ção de 40 milhões de doses da Coro-
naVac, a vacina chinesa que deverá 
ser produzida pelo Instituto Butantan, 
em São Paulo.

Na semana passada, a Anvisa já 
tinha liberado a importação de 6 mi-
lhões de doses da CoronaVac, que já 
virão envasadas e prontas para o uso.

A CoronaVac está atualmente na 
terceira fase de testes. A Sinovac, far-
macêutica chinesa responsável pela 

vacina, ainda não obteve o registro 
para aplicação do imunizante no 
Brasil, que não pode ser utilizado na 
população.

Até momento, apenas dados par-
ciais referentes à segurança da vacina 
foram apresentados pelo Governo de 
São Paulo, mas eles não foram publica-
dos em revistas científicas.

A CoronaVac é alvo de disputa polí-
tica envolvendo o Ministério da Saúde, 
o presidente Jair Bolsonaro e o gover-
nador de São Paulo, João Doria. Na 
semana passada, o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, anunciou a negocia-

ção para adquirir as 46 milhões de do-
ses. Contrariado, Bolsonaro mandou 
cancelar a compra – e o ministério, por 
sua vez, divulgou novo posicionamen-
to afirmando que não havia intenção 
de compra enquanto o imunizante não 
tivesse a eficácia comprovada.

A liberação para importação da 
matéria-prima encerra outro capítulo 
da polêmica envolvendo os dois gover-
nos. As autoridades paulistas afirma-
ram que o cronograma de produção 
da vacina sofreria atrasos diante da 
demora da Anvisa na liberação da im-
portação de matéria-prima da China. Governador de São Paulo, João Doria, com protótipo da vacina chinesa desenvolvida no Butantan

Anvisa libera importação de insumos
CORONAVAC



Crianças com idade de 1 a 5 
anos têm até sexta-feira 30 pa-
ra receberem a vacina contra 

a poliomielite, dia do encerramento 
da Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite. De acordo com o 
último balanço do Ministério da Saúde 
(MS), divulgado no dia 26, apenas 35% 
do público-alvo foi vacinado, o que cor-
responde a quatro milhões de crianças 
nessa faixa etária.

Falta, portanto, vacinar 7,3 mi-
lhões de crianças para que se atinja 
a meta de imunizar 11,5 milhões do 
público-alvo. A campanha teve início 
no dia 5 de outubro e está ocorrendo 
simultaneamente à campanha de 
multivacinação, que tem por obje-
tivo atualizar a situação vacinal de 
crianças e adolescentes menores de 
15 anos de idade.

Segundo o balanço divulgado no 
dia 26, a maior cobertura vacinal ocor-
reu no Amapá, com 62,59% de cobertu-
ra, seguido da Paraíba, com 50,11%. A 
menor cobertura é em Rondônia, com 
11,76%. Em nota, o ministério infor-
mou que, de acordo com os dados pre-
liminares, até o momento 232 (4,16%) 
municípios atingiram a meta de 95% 

de crianças vacinadas.
“Entre o público-alvo da vacinação, 

a maior cobertura, até o momento, foi 
registrada entre as crianças de 2 anos 
de idade (35,33%) e a menor cobertura 
foi entre as crianças de 3 anos (34,23%). 
Não existe tratamento para a poliomie-
lite e a única forma de prevenção é a 
vacinação. A vacina oral de poliomieli-
te (VOP) protege contra dois sorotipos 

do poliovírus (1 e 3) e a vacina inativa-
da (VIP), contra os três sorotipos (1, 2 e 
3)”, informou por meio de nota o Minis-
tério da Saúde. Ainda de acordo com a 
pasta, é recomendado que crianças 
com infecções agudas, com febre aci-
ma de 38ºC ou com hipersensibilidade 
a algum componente da vacina, sejam 
avaliadas pelo serviço de saúde antes 
de tomarem a vacina. 
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PANDEMIA | Secretaria Estadual de Saúde garante a manutenção do reforço da vigilância, o rastreamento de 
contatos para diagnóstico precoce e aceleração das testagens; RN tem 2.569 mortes causadas pela Covid-19

O aumento das infecções pelo 
novo coronavírus em diversos 
países da Europa e a retoma-

da de casos na região Norte do Brasil 
ligaram o sinal de alerta dos gestores 
de saúde no Rio Grande do Norte.

No estado do Amazonas, os no-
vos casos de Covid-19 voltaram a 
crescer em 48% dos municípios entre 
a última semana de setembro e a pri-
meira semana de outubro. O aumen-
to re� ete a alta de hospitalizações 
pela doença em Manaus, na capital 
amazonense.

Além disso, na Europa, países 
como França, Espanha e Portugal de-
cretaram novas medidas de restrição 
à circulação de pesssoas. 

“Estamos acompanhando esta 
segunda onda na Europa e o cres-
cimento de casos na região Norte 
do Brasil, principalmente Amapá 
e Amazonas, o que chama atenção 
para manutenção do estado de aler-
ta. É preciso reforçar a vigilância, 
o rastreamento de contatos para 
diagnóstico precoce, acelerar as tes-
tagens e continuar com as medidas 
de distanciamento e higiene”, disse 
o secretário de Estado da Saúde Pú-
blica, Cipriano Maia.

De acordo com o gestor, o des-
cumprimento das medidas de se-

gurança pode ser um dos fatores 
que contribuem nesses locais para 
a aceleração da transmissão e do 
número de casos. “A retomada das 
atividades sociais pode ser mantida, 
mas seguindo as normas de seguran-
ça e as medidas de proteção, até que 
tenhamos uma vacinação ou desen-
volvimento da imunidade coletiva”, 
completou Maia.

De acordo com os dados epide-
miológico da Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap), nesta quarta-

-feira, eram 80.671 casos con� rma-
dos para Covid-19, além de 32.453 
suspeitos e 189.712 descartados. 
Até o momento, foram con� rmados 
2.569 óbitos, sendo cinco novos re-
gistros em 24 horas, e um total de 360 
óbitos em investigação.

A taxa de ocupação de leitos está 
em 36%. Até o � m da manhã desta 
quarta-feira, 207 pessoas estavam 
internadas em leitos críticos e clíni-
cos em unidades de saúde públicas e 
privadas do estado.

Aumento de casos de Covid-19
no Norte do País liga alerta no RN

Até esta quarta-feira, 207 pessoas estavam internadas por conta da infecção pela Covid-19

Faltam vacinar 7,3 milhões de crianças para que se atinja a meta de imunizar 11,5 milhões

NEY DOUGLAS / AGORA RN

AGÊNCIA BRASIL

Campanha nacional de vacinação 
contra a pólio termina na sexta-feira

IMUNIZAÇÃO

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, Centro. CEP 59.178-000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. DÁCIO ALVES FERREIRA, brasileiro, solteiro, comerciário, portador do CPF/MF n° 455.389.994-91, RG 
n° 1131648, residente e domiciliado no Manimbu Litorâneo, Manimbu, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na RN-003, Manimbu, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
13.638,68m² (treze mil, seiscentos e trinta e oito metos e sessenta e oito decímetros quadrados), imóvel sem cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- NORTE: 
Do ponto P1 ao P2 com 61,10m, com a Srª. Beatrissi Teixeira Guimarães. LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 105,45m, com 
a Srª. Edilza Maria Luz. Do ponto P3 ao P4 com 30,00m, do ponto P4 ao P5 com 5,00m, do ponto P5 ao P6 com 105,06m, 
do ponto P6 ao P7 com 69,12m com a Srª.Eva Maria de Albuquerque Gadelha. SUL: Do ponto P7 ao P8 com 18,94m com 
a RN-003. Do ponto P8 ao P9 com 32,11m, do ponto P9 ao P10 com 10,00m, com o Sr. Pedro Letrado Marinho. Do ponto 
P10 ao P11 com 10,00m, com o Srª. Ieva Ramos de Lima. OESTE: Do ponto P11 ao P12 com 36,00m do ponto P12 ao 
P13 com 6,40m, com a Srª. Odila Siqueira da Silva Nascimento. Do ponto P13 ao P1 com 208,85 m, com a Srª. Célia 
Maria Marinho Carneiro da Câmara.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00.  O 
requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Beatrissi Teixeira Guimarães, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 29.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. PABLO MEJIAS DIAZ, espanhol, solteiro, portador do CPF/MF n° 015.860.854-25, portador do 
Passaporte n° PAG511759, residente e domiciliado em Don Quijote de La Mancha 8 – Portal 42 c-5, 35009 Las Palmas de 
Gran Canaria - Espanha, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.202,66m²(mil, duzentos e dois metros, e sessenta e seis decímetros quadrados quadrados), imóveis cadastrados 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n° 1.0101.033.04.1848.0000.6 e 
1.0101.033.04.1833.0000.0 e sequencial n° 1.006248.3 e 11.006564.4. Partindo do ponto 1 de coordenadas 273.107,06 e 
9.309.772,90; dai com azimute de 232°41’32’’, mede 40,00m até o ponto 2; dai com azimute de 144°03’23’’, mede 30,00m 
até o ponto 3; dai com azimute de 52°41’32’’, mede 39,70m até o ponto 4; dai com azimute de 324°37’44’’, mede 30,01m 
até o ponto inicial 1, fechando um polígono de 305,64m² de área. Limita-se ao norte com a Rua Murici, ao Sul, com a Rua 
Cupiuba, ao leste com Massimo Maciariello e ao oeste com Antonia Barbosa da Silva.  Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 24.000,00.  O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 29.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. RICARDO CARBALLAR RODRIGUEZ, autônomo, espanhol, casado, portador do RNM n° F180430-M, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 100.393.931-78, e, sua esposa, a Sra. JOSEMARY SCHMITZ DE FREITAS,  empresária, 
brasileira, casada, portadora do RG n° 000795192 – SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o n° 742.732.482-04, ambos, 
residentes e domiciliados na Rua das Pedrinhas, n° 900, Praia da Pipa, Tibau do Sul – RN, CEP: 59.179-000, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 485,83m² (quatrocentos e oitenta e cinco metros e oitenta e três decímetros quadrados), imóvel sem 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Limites e Confrontações – 
Ao Norte, do P1 ao P2 com 34,00m, com a Sra. Nayara de Melo Palmeira. Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 15,65m  com 
a Rua das Pedrinhas. Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 35,40m, com os Herdeiros do Sr. Otávio Manoel Barbosa. Ao Oeste, 
do ponto P4 ao P1 com 15,00m, com os Herdeiros do Sr. Otávio Manoel Barbosa. Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00.  Os requerente alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Nayara de Melo Palmeira, os Herdeiros de Otávio 
Manoel Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 29.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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A  Associação Norteriograndense 
de Criadores (Anorc) veio a pú-
blico esta semana pedir mais 

segurança para a atividade. Somente 
nas últimas 48 horas, três fazendas 
foram assaltadas no interior do estado. 

Ao Agora RN, a Secretaria de Se-
gurança Pública (Sesed) revelou que 
vai reforçar o policiamento ostensivo 
áreas rurais e que a Polícia Civil vai ins-
tituir uma força tarefa de investigação 
para combater a ação de quadrilhas 
que atuam no interior, especialmente 
na invasão de propriedades e furto e 
roubo de animais. 

Ainda de acordo com a Anorc, au-
toridades estão sendo convocadas a se 
envolverem no que ela está chamando 
de “Novo Modelo de Gestão da Segu-
rança no Campo”. A intensão é levar 
aos comandantes de policiamento, 
à presidência do Tribunal de Justiça, 
à Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), aos parlamentares e à própria 
governadora Fátima Bezerra, “um ape-
lo para que se possa discutir, a fundo, 
uma nova estrutura de trabalho capaz 
de devolver aos produtores rurais a 
indispensável tranquilidade em suas 
propriedades”.

“Estamos, de novo, vivendo um 
momento de enorme tensão no cam-
po. O número de fazendas assaltadas 
no interior do RN vem crescendo as-
sustadoramente. Entendemos que es-
te é um problema estrutural e comple-
xo e é por isso que queremos envolver 
todos os atores neste debate. A ideia 
é montarmos um projeto conjunto, 
macro, articulado e que possa garan-
tir eficiência e eficácia no combate a 
estes criminosos”, afirma o presidente 
da Anorc, Marcelo Passos.

Na noite da terça-feira 27, a dire-
toria da Anorc se reuniu com alguns 
produtores e com membros da cúpula 

Na noite da terça-feira 27, a diretoria da Anorc se reuniu com alguns produtores e com membros da cúpula da Polícia Militar, da Polícia Civil, além de um representante da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed)

PROTEÇÃO | Após três fazendas assaltadas em apenas 48 horas, a Associação 
Norteriograndense de Criadores solicita ações para proteção dos produtores
rurais; Secretaria Estadual de Segurança promete aumentar policiamento ostensivo
nas áreas de produção agrícola

Criadores e produtores 
rurais do RN fazem 
apelo por segurança

da Polícia Militar, da Polícia Civil, além 
de um representante da Secretaria da 
Segurança Pública e da Defesa Social 
(Sesed). Na reunião, ficou definido que 
a associação iniciará a mobilização o 
quanto antes. 

“Pretendo começar, já na próxima 
semana, a visitar todos estes atores 
para que possamos começar a agir o 
quanto antes. Cada um na sua alçada, 
cada um como puder. O importante é 
frearmos a escalada de medo que as-
sola o setor rural potiguar”, afirmou 
Marcelo Passos.

“VAMOS INSTITUIR UMA FORÇA 
TAREFA”, DIZ SECRETÁRIO 

Procurado pelo Agora RN, o 
coronel Araújo adiantou que vai se 
antecipar à reunião proposta pela 
Anorc e, já de imediato, determinar a 
criação deu uma força tarefa coorde-
nada pela Polícia Civil. A missão será 
atuar diretamente nos casos de crimes 
praticados no campo.  “Vamos refor-
çar a segurança no campo. Para isso, 
além do trabalho ostensivo da Polícia 
Militar, teremos uma força tarefa de in-
vestigação para combater quadrilhas 
que roubam e furtam animais, assim 
como também coibir invasões rurais 
e outros crimes contra o patrimônio”, 
destacou o titular da Sesed. 

Para participarem da reunião que 
está prevista para a próxima semana, 
ainda de acordo com o secretário, se-
rão convidados membros da Ordem 
dos Advogados do Brasil, do Ministé-
rio Público, Tribunal de Justiça, Insti-
tuto de Defesa e Inspeção Agropecu-
ária do RN (Idiarn) e da Secretaria da 
Agricultura da Pecuária e da Pesca 
(Sape). “Também pretendemos com-
bater abatedouros clandestinos, que 
adquirem animais ilegais e sem proce-
dência”, concluiu Araújo.

Vamos reforçar a segurança 
no campo. Além do trabalho 
ostensivo da Polícia Militar, 
teremos uma força tarefa de 
investigação para combater 
quadrilhas que roubam e 
furtam animais, assim como 
também coibir invasões 
rurais e outros crimes contra 
o patrimônio”

Pretendo começar, já na 
próxima semana, a visitar 
todos estes atores para que 
possamos começar a agir 
o quanto antes. Cada um 
na sua alçada, cada um 
como puder. O importante 
é frearmos a escalada de 
medo que assola o setor 
rural potiguar”“
“

CORONEL FRANCISCO ARAÚJO
SEC. ESTADUAL DE SEGURANÇA

MARCELO PASSOS
PRESIDENTE DA ANORC
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O Rio Grande do Norte não tem 
um plano alternativo caso 
aconteça uma segunda onda de 

contágios pelo novo coronavírus. Por 
enquanto, a orientação é seguir os pro-
tocolos de usar máscara, evitar aglome-
rações e tomar banho quando chegar a 
casa, tirando e lavando a roupa imedia-
tamente, não se esquecendo de deixar 
os sapatos do lado de fora da porta. 

Mas, nas últimas semanas, as infor-
mações oriundas da Europa sugerem 
que nem isso será suficiente, caso uma 
segunda onda de um patógeno alta-
mente transmissível aconteça. 

Na semana passada, o neurocien-
tista Miguel Nicolelis, coordenador 
científico do Consórcio Nordeste para 
a pandemia, emitiu um alerta para o 
risco iminente de retomada da curva 
de contágios. 

Em setembro, a Europa começou 
a reviver esse drama, superando pela 
primeira vez os EUA em número de ca-
sos, o que forçou governos a decretar o 
isolamento social total por regiões mais 
atingidas. 

Convivendo com a volta de cine-
mas e teatros e com as pessoas circu-
lando normalmente pelas ruas desde 
que o distanciamento social começou a 
cair, entre o fim de junho e começo de 
julho, Natal e região metropolitana es-
tão abertas ao perigo, faltando semanas 
para as eleições municipais.

Na falta de outra palavra, inquieta-
ção é a que parece definir o sentimento 
de muita gente, a despeito dos números 
decrescentes de vítimas da doença. E 
embora boa parte do comércio e dos 
serviços sigam à risca os protocolos bá-
sicos, a mesma situação da epidemia da 
dengue se repete: enquanto uns se pre-
ocuparam em eliminar água parada, o 
vizinho do lado, não.

“Desde o começo da campanha 

eleitoral temos visto o descumprimen-
to do distanciamento social e do uso de 
máscaras como medidas preventivas 
ao Covid-19. Uma verdadeira afronta a 
nós comerciantes, que passamos por 
longo período proibidos de funcionar, 
alegando que geraríamos aglomera-
ções e contaminação da população pe-
lo coronavírus”, desabafa José Lucena, 
presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Natal (CDL).

Para ele, “o comércio não vai supor-
tar uma nova suspensão das atividades 
e os candidatos a cargos eletivos pre-
cisam pensar na população, nos em-
pregos, e na economia do Rio Grande 
do Norte que vem amargando perdas 
desde março”. 

O presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Hotéis do RN 
(ABIH), uma das entidades de classe 
mais antigas do turismo nacional, se-
gue a mesma linha e diz que enquanto 
as autoridades sanitárias marcam de 
perto a frequência hoteleira, pequena 
durante a semana e maior nos fins 
de semana, “casas e apartamentos 
alugados por temporada pelo Airbnb 
continuam entupidos de gente, sem 
qualquer fiscalização”. 

O superintendente do Sebrae-RN, 
Zeca Melo, entidade que trabalhou du-
ro na difusão de cartilhas biossanitárias 
entre as micro e pequenas empresas, 
prefere apostar no bom senso das pes-
soas. “As empresas estão conscientes e 
sabem que há uma batalha longa a ven-
cer antes de uma vacina”, afirma Zeca.

Nesta terça-feira, o presidente da 
Federação da Indústria do RN, Amaro 
Sales, recomendou que as empresas 
não baixem a guarda e continuem 
seguindo à risca todos os protocolos 
sanitários. “A nossa preocupação é a 
preocupação do mundo neste momen-
to”, afirmou. 

A orientação da Fiern aos associa-
dos é obedecer os protocolos, como nós 
temos praticado dentro das nossas uni-
dades, inclusive, praticando isso dentro 
de nossas escolas, que ainda estão fun-
cionando de forma remota”, lembrou.  

 Para o presidente da Câmara Mun-
cipal, Paulinho Freire, a torcida é para 
que a nova onda não aconteça. “Vemos 
essa possibilidade com preocupação, 
mas sabemos que hoje estamos muito 
mais preparados pela experiência que 
vivemos com a primeira onda da pan-
demia”.

Ele lembra que os índices de trans-
missão da doença continuam dimi-
nuindo na cidade e destaca que Natal 
é referência na forma que enfrentou e 
enfrenta o coronavírus, com medidas 
rápidas e eficazes. “A população deve 
continuar fazendo a sua parte, toman-
do todas as precauções necessárias, 
usando máscara, higienizando as mãos 
e, assim, contribuindo para a diminui-
ção de casos. Juntos e unidos, vamos 
sair dessa pandemia”.

Para a secretária de Turismo de 
Tibau do Sul/Pipa, um dos mais im-
portantes turísticos do Rio Grande do 
Norte, Beth Bauschwitz, “o perigo de 
uma segunda onda existe, porém te-
mos continuado  com os cuidados dos 
protocolos sanitários”.  Ou seja: “Fiscais 
na rua com apoio policial nos fins de 
semana, Centro de Covid especializado 
funcionando”.

Ela lembra que o número de casos 
de Covid-19 no município, na semana 
passada, chegou a zerar. “Acredito que 
observando os números de casos,  se 
necessário for, tomaremos providên-
cias. Por ora, estamos sob controle. Mas 
é bom sempre alertar que a pandemia 
não acabou”. E recomenda:  “Venham 
para Pipa dispostos a utilizarem más-
caras e seguir protocolos”.

Mesmo com a retomada das atividades do turismo nos últimos dois meses, o número de casos de Covid-19 caíram no município de Tibau do Sul, um dos principais destinos de visitação do litoral Sul do Rio Grande do Norte 

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

PREVENÇÃO | Convivendo com a volta de cinemas e teatros e com as pessoas circulando 
normalmente pelas ruas desde que o distanciamento social começou a cair, Natal e região 

metropolitana estão abertas ao perigo, faltando semanas para as eleições municipais

Setor turístico teme 
chegada de segunda 

onda da Covid-19 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO -LO

AFX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 36.343.190/0001-97, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença de Operação - LO para  transporte de cargas perigosas, com sede localizada à Av. Sargento 
Hermínio Sampaio, n 2500, Vila Ellery, Fortaleza/CE.

Alan Fernandes da Mota
Empresário

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

FRANCISCO SANTANA DA SILVA JUNIOR, CPF: 060.359.784-01, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, 
localizada no Sítio Fernandes, n° 55, Zona Rural, Serra Caiada, CEP 59.245-000.

FRANCISCO SANTANA DA SILVA JUNIOR
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

C. F. Meira de Vasconcelos Neto Eireli., CNPJ nº 11.984.915/0001-03, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a 
Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 26 de outubro de 2022, em favor 
do empreendimento agricultura convencional irrigada de coco, localizado no Sítio São José, nº 20, zona 
rural, município de Alto do Rodrigues/RN.

Carlos Frederico Meira de Vasconcelos Neto
Proprietário

PRIVATIZAÇÃO | Decreto federal permitia a elaboração de estudos de alternativas para operação de Unidades 
Básicas de Saúde; presidente Jair Bolsonaro aunciou que pretende revogar decreto após a polêmica  

A possibilidade de o governo 
federal abrir estudos sobre a 
privatização de unidades bási-

cas de saúde (UBS) foi criticada pelo 
secretário estadual de Saúde do Rio 
Grande do Norte, Cipriano Maia, ao 
avaliar que a proposta não representa 
qualquer avanço para o serviço públi-
co prestado à população.

O decreto federal 10.530, que foi 
publicado na terça-feira 27 (e já revo-
gado pelo presidente Jair Bolsonaro, 
após repercussão negativa), sinaliza 
para a elaboração de estudos de alter-
nativas de parcerias com a iniciativa 
privada para a construção, a moderni-
zação e a operação de Unidades Bási-
cas de Saúde dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.

O objetivo é permitir a construção 
de um arranjo institucional para a 
estruturação de projetos de parceria 
com a iniciativa privada voltada aos 
entes federados. Nesse sentido, o Pro-
grama de Parcerias de Investimentos 
(PPI) do governo federal iria trabalhar 
na de� nição de diretrizes para a ela-
boração deste tipo de projeto, para, 
posteriormente, selecionar entes fe-
derados (municípios ou consórcios 
públicos) que demonstrem interesse 
nessas parcerias no setor de saúde.

Logo após ser publicado, o decre-
to federal foi duramente criticado por 
especialistas na área de saúde básica, 
bem como foi rechaçado pelos gestores 
públicos de saúde dos Estados e muni-
cípios. O Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) disse que a medida é arbitrária e 
tem como objetivo privatizar a a saúde 
básica do país. “Estamos nos posicio-
nando perante toda a sociedade brasi-
leira como sempre nos posicionamos 
contra qualquer tipo de privatização, 
de retirada de direitos e de fragilização 
do SUS. Continuaremos defendendo a 
vida, defendendo o SUS, defendendo a 
democracia”, recriminou o presidente 
do CNS, Fernando Pigatto.

No Rio Grande do Norte, a propos-
ta também foi repudiada pelo secretá-

rio estadual de Saúde, Cipriano Maia. 
Segundo ele, a proposta não vem para 
contribuir com a quali� cação da aten-
ção básica. “Partindo da lógica econô-
mica, a medida não vem a atender os 
interesses que existem de quali� car 
este serviço. A quali� cação passa por 
mais investimento, melhores equipa-
mentos e melhor quali� cação da força 
de trabalho do SUS - com melhor re-
muneração dos trabalhadores e garan-
tia de trabalho permanente”, explicou.

Ainda segundo ele, a atenção bási-
ca precisa ter maior atenção dos gesto-
res públicos, com maior investimento 
público. Ele pontuou, ainda, que a pri-
vatização pode quebrar a integração 
dos sistemas de saúde — serviço de 
atenção primária, secundária e terci-
ária. “O caminho da privatização — a 
lógica de entrega do serviço para ter-
ceiros — não me parece que seja uma 
alternativa saudável para o sistema 
de saúde. Nós temos, sim, de fortale-
cer a gestão pública, para responder 
às necessidades de quali� cação dos 
serviços da atenção primária, além de 
integrá-las no sistema”, disse.

Com as críticas sobre a proposta 
de privatização dos serviços de UBS, 
a Secretaria-Geral da Presidência 

a� rmou que a medida “não apresenta 
qualquer decisão prévia, pois os estu-
dos técnicos podem oferecer opções 
variadas de tratamento da questão”.

“O objetivo primordial do Decre-
to é tão somente permitir que sejam 
realizados ou contratados estudos 
multidisciplinares (econômico-� nan-
ceiros, gerenciais, políticos, jurídicos 
e sociais) para alimentar o governo 
de dados e informações sobre a atual 
situação das UBS, eventuais opções 
existentes para a melhoria das UBS, 
possibilidade de parcerias com a ini-
ciativa privada e, por � m, a viabilidade 
(ou inviabilidade) de aplicação concre-
ta daquelas alternativas”.

O decreto publicado na terça in-
cluiu a política de fomento ao setor de 
atenção primária à saúde no âmbito 
do Programa de Parcerias de Investi-
mentos (PPI) da Presidência da Repú-
blica e foi visto com descon� ança por 
alguns gestores locais, que enxergaram 
na medida uma tendência de privati-
zação das unidades. A medida prevê a 
“elaboração de estudos de alternativas 
de parcerias com a iniciativa privada 
para a construção, a modernização 
e a operação de Unidades Básicas de 
Saúde”. Na nota da Secretaria-Geral 
desta quarta-feira, o governo ressalta 
a importância das UBS como porta 
de entrada do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a� rma que elas desempenham 
“um papel central na garantia de aces-
so da população à saúde de qualidade”.

Após a polêmica sobre o assunto, o 
presidente Jair Bolsonaro a� rmou nesta 
quarta-feira 28 que vai revogar o decreto 
que autorizava o Ministério da Econo-
mia o estudo de privatização  das unida-
des básicas de saúde. Nas redes sociais, 
Bolsonaro fala em decreto “já revogado”. 

Até o fechamento desta edição, 
no entanto, a anulação do documen-
to ainda não tinha sido publicada no 
“Diário O� cial da União”. Segundo a 
Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, a divulgação deve acontecer 
até esta quinta-feira 29.

Após a polêmica sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai revogar a autorização dos estudos para privatizar a saúde básica 

Cipriano critica proposta federal de 
estudos para privatizar saúde básica

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O caminho da privatização 
— a lógica de entrega do 
serviço para terceiros — não 
me parece que seja uma 
alternativa saudável para 
o sistema de saúde. Nós 
temos, sim, de fortalecer a 
gestão pública”

“
CIPRIANO MAIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO RN
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. HELGE SCHWARZ, alemão, casado sob o regime de separação total de bens com a Sra. Ivanelza 
Gomes da Silva, professor, portador do CPF/MF n° 016.560.474-38, portador do passaporte n° C1TTF19HX, residente e 
domiciliado na Lohbrugger Kirchstrabe 12 a Stw. EG 21033 – Hamburgo - Alemanha, que vem através de seu advogado, o 
Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, 
com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada 13, distante aproximadamente 40 metros da Rua 
dos Flamingos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 304,00m² (trezentos e  quatro metros quadrados), 
imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.06.3346.0000.9 
e sequencial n° 1.007450.3. Limites e Confrontações – Ao Norte, do P1 ao P2 com 16,00m, com a Rua Projetada 13. Ao 
Leste, do ponto P2 ao P3 com 18,60m  com o Sr. Valdir da Costa. Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 16,00m, com o Cond. 
Residencial Coqueiros dos Flamingos. Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 19,40m, com o Sr. Luiz Carlos do Nascimento. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 53.000,00.  O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Valdir da Costa, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 29.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. LETÍCIA GALVÃO DE MENEZES, brasileira, solteira, engenheira, portadora do RG sob o n° 
002.506.451 e inscrita no CPF/MF sob o n° 009.234.704-50, residente e domiciliada na Rua dos Tangarás, 8033, Pitimbu, 
Natal/RN, CEP: 59.067-340, e o Sr. LUIZ ACIOLI DE MATOS NETO, brasileiro, solteiro, portador do RG sob o n° 
2004009175583 e inscrito no CPF/MF sob o n° 022.965.643-99, residente e domiciliado na Rua Frei Mansueto, 505, Apto 
803, Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60.175-070, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 866,80m² (oitocentos e sessenta e seis metros  e oitenta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.040.02.1210.0000.2, e sequencial número 
1.005399.9, CEP: 59.178-000.  Limitando-se:  NORTE: 29,00m. Com Rua da Albacora  LESTE: 29,87m. Com Aelson 
Fidelis Costa     SUL: 30,00m. Com Leonardo Policarpo Matos Silva  OESTE: 30,00m. Com Rua da Albacora.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00.  Os requerente alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Leonardo Policarpo Matos Silva, o Sr. Aelson 
Fidelis Costa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 29.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 



CIDADES DO RN QUE 
RECEBERÃO EQUIPES DO EXÉRCITO 
E POLÍCIA FEDERAL

31ª ZE – Campo Grande, Janduís e Triunfo Potiguar
12ª ZE – Montanhas, Nova Cruz, Passa e Fica
13ª ZE – Passagem, Santo Antônio, Serrinha e Várzea
14ª ZE – Touros
15ª ZE – Lagoa D’Anta, Monte das Gameleiras, São 
José de Campestre e Serra de São Bento
16ª ZE – Japi, Santa Cruz e São Bento do Trairi
17ª ZE – Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta e 
Pedro Avelino
18ª ZE – Afonso Bezerra, Angicos e Santana do 
Matos
19ª ZE – Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa 
e São Tomé
20ª ZE – Bodó, Cerro Corá, Currais Novos e Lagoa 
Nova
21ª ZE – Florânia e Tenente Laurentino Cruz
23ª ZE – Jardim do Seridó, Ouro Branco, São 
Fernando e Timbaúba dos Batistas
25ª ZE – Caicó
26ª ZE – Ipueira, Jardim de Piranhas, São João do 
Sabugi e Serra Negra do Norte
27ª ZE – Jucurutu e São Rafael
30ª ZE – Guamaré e Macau
32ª ZE – Areia Branca, Grossos e Porto do Mangue
33ª e 34ª ZE – Mossoró
35ª ZE – Apodi
36ª ZE – Caraúbas
37ª ZE – Almino Afonso
39ª ZE – Lucrécia, Olho D’água do Borges e Umarizal

40ª ZE – Francisco Dantas, Pau dos Ferros e São 
Francisco do Oeste
41ª ZE – Alexandria e João Dias
42ª ZE – José da Penha, Luís Gomes e Paraná
43ª ZE – São Miguel e Venha Ver
44ª ZE – Brejinho, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada 
e Monte Alegre
45ª ZE – Felipe Guerra, Itaú, Rodolfo Fernandes e 
Severiano Melo
47ª ZE – Alto do Rodrigues, Carnaubais e Pendências
49ª ZE – Governador Dix-Sept Rosado, Tibau e 
Upanema
52ª ZE – Caiçara do Norte, Galinhos, Parazinho e São 
Bento do Norte
53ª ZE – Boa Saúde, Serra Caiada, Sítio Novo e 
Tangará
54ª ZE – Ipanguaçu
58ª ZE – Baraúna e Serra do Mel
5ª ZE – Bom Jesus e Senador Elói de Souza
63ª ZE – Portalegre, Riacho da Cruz e Taboleiro 
Grande
65ª ZE – Agua Nova, Encanto, Marcelino Vieira, 
Rafael Fernandes e Riacho de Santana
67ª ZE – Ares, Nísia Floresta e Senador Georgino 
Avelino
68ª ZE – Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã 
e Lajes Pintadas
9ª ZE – Espírito Santo, Goianinha, Jundiá e Tibau 
do Sul
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U ma loja do Home Center Fer-
reira Costa será inaugurada em 
2021 em Natal. O empreendi-

mento vai gerar 450 empregos diretos e 
100 indiretos, quando estiver em pleno 
funcionamento. O processo de con-
tratação é feito por meio do endereço 
eletrônico da marca.  

A loja está sendo construída no 
local em que funcionava o antigo pré-
dio do Hiper Bompreço, no bairro de 
Capim Macio.

Com a loja, a capital potiguar vai 
contar com uma variedade de mais 
de 70 mil itens para casa, construção e 

decoração.
Com 10.000 m2 de área de vendas, 

o empreendimento oferecerá espaço 
para vinte e cinco lojas de conveniência 
no mall, 472 vagas de estacionamento, 
estoque para pronta entrega no local, 
serviços do clube do profissional, lista 
de casamento, vendas para empre-
sas, bordados de toalhas, centro auto-
motivo e inúmeros outros atrativos.

Com 136 anos de história, a Fer-
reira Costa, maior Home Center do 
Norte e Nordeste, está presente nos 
estados de Pernambuco, Bahia, Ser-
gipe e Paraíba.

CIDADANIA | Uso da Força Federal nas eleições busca assegurar o livre exercício do voto, bem como a 
normalidade da votação e da apuração dos resultados nos locais em que a segurança necessita de reforço

RN terá 114 cidades com reforço de 
tropas do Exército durante eleições

Empreendimento vai gerar 550 empregos

Segundo o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, o objetivo é garantir que as eleições transcorram de forma ordeira e tranquila

Novo home center vair abrir 
vagas de emprego em Natal

EMPREENDIMENTO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

REPRODUÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) acatou pedidos de apoio 
das Forças Armadas para a ga-

rantia da segurança no primeiro turno 
das Eleições 2020 – marcado para 15 
de novembro – em 114 municípios do 
Rio Grande do Norte.

Segundo ressaltou o presidente do 
TSE, ministro Luís Roberto Barroso, 
durante o julgamento, o objetivo desse 
auxílio é garantir que o processo eleito-
ral transcorra de forma ordeira e tran-
quila, além de assegurar o cumprimen-
to de determinações legais do pleito 
eleitoral, conforme previsto no inciso 
14 do artigo 23 do Código Eleitoral.

O uso da Força Federal em uma 
eleição busca assegurar o livre exercí-
cio do voto, bem como a normalidade 
da votação e da apuração dos resulta-
dos nos municípios em que a seguran-
ça pública necessita de reforço.

Para o primeiro turno das Elei-
ções Gerais de 2018, por exemplo, o 
TSE aprovou o envio de Força Federal 
para 510 localidades de 11 estados. 
Nas Eleições Municipais de 2016, o 
Tribunal aprovou pedidos de tropas 
federais para 467 locais de 14 estados.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCA ZULEIDE COSTA MARQUES, CPF nº 778.244.584-15, torna público que está reque-
rendo ao IDEMA – Instituto de Defesa do Meio Ambiente, a Licença Simplificada, para o Extrativismo 
Mineral (AREIA), a ser instalada no Sítio São João da Várzea – zona rural – Mossoró/RN.

Francisca Zuleide Costa Marques
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA)

A Mineração Nordeste Brasil Ltda., CNPJ 21.590.037/0003-59 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA, uma Licença de Alteração (LA), 
para pesquisa e extração dos minérios (cobre e scheelita), de um volume de 185 m3/mês, em um área de 
41,54 ha, na localidade Sítio Diniz, zona rural, Município de Serra Negra do Norte/RN.

Aroldo Soraggi de Carvalho
Sócio- Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Rodrigo Moura Pires da Cunha, CPF: 904.603.834-34, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença 
de Regularização de Operação para a agricultura convencional irrigada de coco-da-baía, localizada no 
Sítio São José, Distrito de Vila Israel, zona rural do município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.

Rodrigo Moura Pires da Cunha
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A., CNPJ: 08.248.940/0015-01, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LO para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada Rodovia BR110, Km 12, 
S/N – Zona Rural – Areia Branca/RN.

NARCISO SOUTO FILHO
Proprietário

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de 
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL para atuar em NATAL/RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  Nº 803/20.
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o 

período de inscrições,  que será de 29/10 a 05/10/2020.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação 

documental e entrevista.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PRIVÊ NATUREZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ: 35.744.067/0001-
15, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) para um Condomínio Residencial, denomina-
do Privê Natureza, com 24 unidades habitacionais e área construída de 2.136,46, localizado na Rua dos 
Pargos, nº 170, Centro, São Miguel do Gostoso/RN.

FABIANA PATRICIA BARRETO MOREIRA
Sócia-Administradora
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ZAPPING

A apresentadora Xuxa 
a� rmou que vai processar 
o apresentador da RedeTV! 
Sikêra Júnior por difamação, 
pois ele se referiu a ela como 
pedó� la e de fazer apologia 
às drogas. “Parece que ele 
quer ser bastante popular 
e caricato, uma mistura de 
palhaço e repórter com uma 
postura bem forçada”, disse. 

“MISTURA DE PALHAÇO 
E REPÓRTER”, DIZ 
XUXA SOBRE SIKÊRA 
JÚNIOR

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

ANITTA BATE 
A MARCA DE 
5 BILHÕES DE 
VISUALIZAÇÕES 
NO YOUTUBE
Com quase 15 milhões de pessoas inscritas 
no canal no YouTube, Anitta conquistou a 
marca de cinco bilhões de visualizações. “É 
muito louco pensar que vocês assistiram 
meus vídeos tantas vezes! Obrigada!”, 
escreveu a cantora no per� l o� cial que 
mantém no Twitter. O agradecimento foi 
feito em Português, Inglês e Espanhol. Em 
setembro passado, Anitta lançou Me Gusta, 
uma parceria com a rapper americana 
Cardi B e Myke Towers. A canção reúne 
ritmos do pagode baiano e do funk carioca, 
embalada pela música latina atual.

ZAPPING

A cantora Gretchen, de 
61 anos, fez um desabafo 
nas redes sociais sobre 
rumores envolvendo o � m 
do seu casamento com o 
músico Esdras de Souza. 
“Vir aqui na minha rede 
social � car gorando o meu 
casamento, que está ótimo, 
graças a Deus”, reclamou.

GRETCHEN SE 
REVOLTA COM 
RUMORES SOBRE 
DIVÓRCIO

O clube dos papais 
ganhou novo membro: o 
apresentador Tiago Leifert 
anunciou nesta quarta-feira  
28 que a esposa, a jornalista 
Daiana Garbin, deu à luz 
primeira � lha do casal, 
Lua. Ele  também informou 
que as duas estão “ótimas”. 
“Lua nasceu! Obrigado pelo 
carinho!”, anunciou.

TIAGO LEIFERT 
ANUNCIA 
NASCIMENTO DA 
FILHA
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ONLINE | Diogo das Virgens e Rodrigo Mello também se apresentarão
no evento online, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro 

O Primavera Festival trará 
uma programação 
recheada sobre negócios de 

impacto, responsabilidade social 
e preservação do meio ambiente, 
abordando temáticas que conversam 
diretamente com o estilo de vida 
sustentável. Entendendo que esse 
propósito exige a participação 
de todas a sociedade, o festival 
envolveu órgãos públicos, empresas 
e empreendedores, ONGs e artistas 
no debate. Roberta Sá, Zeca Baleiro, 
Diogo das Virgens e Rodrigo Mello 
estão con� rmados para apoiar a 
causa com shows virtuais exclusivos 
para os participantes do evento, 
através do canal no YouTube. 

Roberta Sá é consagrada como 
uma das mais belas vozes do Brasil. A 
potiguar já foi indicada ao Grammy 
Latino, participou do Rock in Rio 
e tem uma vasta lista de parcerias 
com músicos de destaque nacional 
como Gilberto Gil, Chico Buarque e 
Martinho da Vila. Reconhecida pela 
habilidosa pesquisa musical, Roberta 
trará para a live do Primavera Festival 
alguns dos maiores sucessos, além de 
novidades no repertório. 

O cantor e compositor 
maranhense Zeca Baleiro, 
acompanhado de Tuco Marcondes, 
também deve brindar o público com 
novas obras e canções do repertório 
afetivo. Com o passar dos anos, 
Baleiro se revelou sagaz intérprete de 
outros compositores e se envolveu 
ainda com diferentes áreas, como a 
literatura e o teatro. Com melodias 
certeiras, arranjos elaborados e poesia 
em alta voltagem, ele apresenta 

uma espirituosa visão de mundo em 
canções originais e queridas por todo 
o país.

Com uma identidade bastante 
singular, Rodrigo Mello é uma das 
grandes promessas do Nordeste com 
suas composições sob forte in� uência 
do Pop e do Reggaeton. Através de 
uma verdade simples, a música dele 
possui uma sonoridade intimista e 
ao mesmo tempo dançante, cheio 
de sensualidade e romantismo. 
Enquanto isso, Diogo das Virgens é 
um cantor e multi-instrumentista 
potiguar, autodidata no violão, 
guitarra, gaita, saxofone, ukulele, 
acordeon e piano. Já abriu festivais na 
Europa e fez carreira solo nos Estados 

Unidos por um tempo. Durante a 
pandemia da Covid-19, Diogo foi um 
dos primeiros artistas potiguares a 
aderir ao formato de live pelas redes 
sociais e arrecadar doações para 
ONGs de Natal.

As inscrições para o festival estão 
abertas no site primaverafestival.
com.br e o evento acontecerá nos 
dias 4 e 5 de novembro. Além das 
atrações musicais, o festival trará 
pitchs e rodadas de negócios, painéis 
temáticos e webinários com vários 
nomes de autoridade na pauta da 
sustentabilidade e inovação social, 
como Murilo Gun, Rossandro Klinjey, 
Fábio Silva, Carlos Burle e muitos 
outros.

PRIMAVERA FESTIVAL 
TRAZ LIVES DE ROBERTA 

SÁ E ZECA BALEIRO

SILVIA ZAMBONI

Zeca Baleiro, acompanhado de Tuco Marcondes, deve brindar público com novas obras

MÚSICA Inscrições 
para festival, que 
terá participação de 
Roberta Sá, estão 
abertas. Além das 
atrações musicais, 
festival trará pitchs e 
rodadas de negócios, 
painéis temáticos e 
webinários A fábula infantil “O Milagre do 

livro na terra do pra sempre”, 
que será lançada ainda 

em 2020, aborda de forma lúdica 
a importância da leitura para as 
crianças e leva os leitores a re� etir 
sobre esta temática. No livro, o 
autor potiguar Damião Nobre 
conta a história do menino Vicente 
Príncipe da Serra do Mar, que sai 
das páginas de um livro e vai para o 
mundo real para entender por que 
as crianças deixaram de ler, fazendo 
de tudo para reverter essa situação. 
Em seu caminho Vicente conta a 
ajuda da Princesa Clara dos Olhos 
de Cristal e do Vovô Joca.

A fábula lembra que 
personagens que já foram tão 
presentes no imaginário infantil 
só podem sobreviver se as 
histórias continuarem sendo 
lidas e contadas; e que a escola, e 
principalmente os pais, têm papel 
fundamental na formação de novos 
leitores. O livro “O Milagre do 
livro na terra do pra sempre” tem 
incentivo da Unimed Natal, via Lei 
Djalma Maranhão.

Damião Nobre nasceu em 

Upanema, no interior do RN, e 
iniciou os estudos em Mossoró. 
Com 14 anos, mudou-se para 
Natal. Depois de concluir o Técnico 
Agrícola no então Colégio Agrícola 
de Jundiaí, prestou vestibular para a 
UFRN, se formando em medicina no 
ano de 1978. Foi quando retornou a 
Mossoró, onde exerceu a pro� ssão 
por 10 anos. Voltou para Natal, onde 
ainda reside, e ocupou cargos como 
o de Diretor Técnico do Hospital Dr. 
José Pedro Bezerra e coordenador na 
Secretaria Estadual da Saúde. 

Ele é clínico geral e 
gastroenterologista. Publicou 
os livros “Conversa de Médico” 
(2007), “Conversa de Mãe” (2008) 
e “Conversa de Música” (2015). 
Em 2016 publicou uma biogra� a 
do compositor potiguar Elino 
Julião, com o título “O Cantador 
do Seridó”. O “Milagre do livro na 
terra do para sempre” é o primeiro 
trabalho de � cção. Damião 
também é membro da Academia 
de Medicina do RN, ocupando 
a cadeira de número 30 e sócio 
efetivo do Instituto Cultural do 
Oeste Potiguar.

“O milagre do livro
na terra do pra sempre”

FÁBULA INFANTIL



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

SEGURANÇA GARANTIDA 
Professor da faculdade de 

Medicina da USP, criador do SUS e da 
Anvisa e ex-diretor do hospital Sírio-
Libanês, o médico Gonzalo Vecina 
foi entrevistado nesta quarta-feira 
pelo programa “Na Hora do Café”, 
comandado por Ciro Pedroza, na 
95FM, e garantiu: qualquer vacina que 
seja aprovada pela Anvisa, seja ela da 
nacionalidade que for, será segura e 
terá e� cácia contra a infecção pelo 
novo coronavírus. 

FALOU UM ESPECIALISTA 
A declaração de Vecina não é 

qualquer uma. Ele não é leigo ou 
fala por achismo. Ele é sumidade no 
assunto, como mostra o seu currículo. 
“Nós temos que acreditar na ciência, 
que se comprova, se publica e se 
demonstra. Não existe dúvida de que 
as vacinas aprovadas pela Anvisa 
serão seguras e promoverão efeito”, ele 
a� rmou ao “Na Hora do Café”. 

IGNORÂNCIA OU MÁ FÉ MESMO 
Na opinião do especialista, “é 

ignorância” achar que vacina pode ser 
boa ou ruim dependendo do país que 
a produz e da política adotada pelos 
seus líderes. “É um procedimento 
mundial, que recolhe todas as 
informações e que são publicadas 
em revistas médicas. Essa forma de 
aprovar a vacina é uma forma muito 
preestabelecida no mundo”, ele disse. 

CRIME 
O professor e médico, inclusive, 

criticou fortemente a atitude do 
presidente Jair Bolsonaro de recusar a 
Coronavac, que ele chama de “vacina 
chinesa”, ressaltando que será um 
crime a recusa desse imunizante, que 
poderá estar disponível já no mês de 
janeiro próximo.  

ELE PERGUNTA 
“Temos condição de ter essa 

vacina em janeiro e ele quer se 
prender na vacina da AstraZeneca 
(também chamada de vacina de 
Oxford), que é importante, mas 
provavelmente só vai chegar entre 
março e abril. Isso signi� ca que nós 
vamos � car morrendo de até março 
ou abril?”, questionou. 

APOIO 
Nesse caso, Gonzalo Vecina é 

a favor de que o Parlamento ou o 
Supremo Tribunal Federal tomem 
as medidas necessárias para que 
a população tenha acesso ao 
imunizante fabricado entre Sinovac 
(China) e Butantã.    

QUANTO ANTES, MELHOR 
Até porque imunizar os brasileiros 

levará tempo. Entre um ano e um 
ano e meio, disse Vecina. “Não vai 
acontecer num passe de mágica. Tem 
que produzir, distribuir e vacinar” por 
grupos de acordo com as prioridades. 
“Vai levar um semestre inteiro 
para vacinar apenas uma parte da 
população”, ele a� rmou. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O temor de uma 2ª onda 

de Covid-19 derrubou mercados 
globais e nesta quarta no 
Brasil a Bolsa caiu 3% e o dólar 
chegou a R$ 5,79. Em todo o 
mundo, os mercados financeiros 
acompanham com preocupação 
o avanço do coronavírus na 
Europa e nos Estados Unidos; no 
Brasil, o Banco Central fez um 
leilão da moeda americana para 
conter a alta.  

de concessões e privatizações do 
governo foi publicado anteontem 
no Diário Oficial da União.  

>>Dívidas de Donald Trump 
superam US$ 1 bilhão, e boa 
parte delas vence nos próximos 
anos, informou ontem a Folha 
de S.Paulo. “Cerca de US$ 900 
milhões terão de ser quitados 
durante um possível 2º mandato 
dele”, disse reportagem sobre o 
assunto. 

>>A decisão de incluir UBS 
(unidades básicas de saúde) 
no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) foi tomada 
após pedido do Ministério da 
Saúde, afirmou hoje o Ministério 
da Economia. Um decreto que 
inclui a política de atenção 
primária em saúde dentro do 
escopo de interesse do programa 

14 SOCIAL QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2020   |

FINALIZANDO 
Os deputados estaduais 

que compõem a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovaram, em 
sessão extraordinária na tarde de 
ontem, a redação � nal da Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas no 
estado.  

IMPORTÂNCIA 
O projeto desburocratiza e 

simpli� ca a concessão de alvarás 
e licenciamentos para pequenos 
empreendimentos, que eram algumas 
das reivindicações mais importantes 
do setor empresarial. Segundo a 
Comunicação da ALRN, somente 
no Rio Grande do Norte, estima-se 
que quase 200 mil empresas serão 
bene� ciadas. 

AÇÕES 
Entre os pontos principais da 

lei, está a abertura de licitações com 
participação exclusiva de micro e 
pequenas empresas instaladas no 
RN, permitindo que este importante 
segmento da economia tenha acesso 
às compras governamentais.  

ANÁLISE 
“Com toda certeza, essa é uma 

lei que fará a diferença na economia 
do Rio Grande do Norte. Era uma 
reivindicação justíssima e esperamos 
que a proposta seja sancionada 
rapidamente”, comentou o deputado 
relator do projeto Hermano Morais. 

FICA DE OLHO, BRASIL 
Mais uma vez, os brasileiros 

assistem o caos na Europa por conta 
da 2ª onda da Covid-19 e mais uma 
vez tem a chance de tirar lições do 
que ocorre do outro continente. Será 
que aprendemos? A realidade mostra 
que não: bares lotados, shows, escolas, 
salões de beleza, reuniões familiares 
sem uso de máscara e distanciamento 
são apenas um resumo do cenário 
hoje por aqui. 

REAL
Neste momento, o número de 

mortes por coronavírus bate novo 
recorde no mundo, com países 
como Espanha, França e Alemanha 
adotando novamente severas 
restrições. Segundo a OMS, a Europa 
voltou a ser o epicentro da doença e 
países ultrapassaram mais de 100 mil 
contaminados no mês de outubro. 

LESA-PÁTRIA 
Do neurocientista Miguel Nicolelis 

sobre possibilidade de privatização 
do SUS, aventada pelo governo 
Bolsonaro: “O SUS é conquista 
histórica e propriedade inalienável do 
povo brasileiro! Foi o SUS que, mesmo 
com orçamento depauperado por 
cortes absurdos nos últimos anos, 
evitou que a tragédia da COVID-19 
fosse ainda maior no Brasil. Qualquer 
tentativa de privatizar o SUS é crime 
lesa-pátria!”.

Kelps Lima lançou, e a moda do buggy pegou entre os candidatos a prefeito de Natal, 
como mostra Hermano Morais e Rafael Motta com o “Expresso 40”

Visita ilustre ontem no Thomé Galeria Bistrô: o viajante 
Zeca Camargo foi muito bem recebido por Crico Félix, 
que aproveitou para apresentar as suas obras e as dos 
demais artistas potiguares em exposição na galeria

MUDANDO... 
Enquanto isso, o ministro 

das Comunicações, Fábio Faria, 
comemora melhora na avaliação 
da gestão de Jair Bolsonaro. “O 
homem disparou!”, escreveu o 
potiguar em seu Instagram. 

...O FOCO 
Fábio, que já declarou que 

a “vacina chinesa” “não entra” 
em sua casa, também está mais 
preocupado com a hashtag 
#quefacadamaldada que entrou 
para a lista dos assuntos que 
são tendência no Twitter nesta 
quarta. O assunto rendeu resposta 
indignada do ministro: “Isto é 
apologia ao crime”. E negar vacina 
contra um vírus mortal para a 
população é o quê?



TV Cultura está próxima de fechar a Fórmula 1
As negociações da TV 

Cultura com a Rio Motorsports, 
empresa que adquiriu os direitos 
de transmissão da Fórmula 1 no 
Brasil, a partir do ano que vem e 
após a desistência da TV Globo, 
continuam bem animadas.

José Roberto Maluf ( foto), 
presidente da emissora, 
consultado pela coluna, disse que 
“as chances são muito boas”. As 
próximas reuniões, admite, serão 
decisivas, mas a vontade em 
fazer acontecer tem contribuído 

de forma importante.
A TV Cultura, que no 

passado marcou posição no 

campo esportivo – “Esporte é 
Cultura” e “Um grande País se 
forja nos campos esportivos”, 
desde o início da atual gestão, 
em meados do ano passado, tem 
pontuado a sua programação 
com algumas transmissões. 

Por exemplo, o vôlei, que 
foi meio deixado de lado na TV 
aberta.

A mudança de endereço da 
Fórmula 1, vindo a acontecer, 
será bastante signi� cativa. A� nal, 
são quase 40 anos de Globo.  
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O comentarista Mauro Beting 
estará na bancada do próximo 
“Arena SBT”, que obedece a 

um esquema de rodízio...Teo 
José, narrador, fi ca fora dessa.
Com resultado negativo para 

a Covid-19, Danilo Gentili 
retoma nesta quinta-feira as 

gravações do “The Noite” no 
SBT...Ele havia dado uma 
pausa, porque teve contato 
com Ratinho.Temporada 

inédita da série “Dra. Darci”, 
do Tom Cavalcante, estreia 

segunda-feira no Multishow, 
22h.Quase há 10 anos 

dirigindo programas para o 
Canal OFF, Rico Faissol acaba 

de ser premiado no Venice 
TV Award 2020, com a série 

“Verão de Boa”.Manu 
Gavassi, em uma fase das mais 
concorridas, vai fazer uma série 
da Natalia Klein para o Netfl ix. 
A propósito: o canal Prime 
Box Brasil também pretende 

investir mais forte na produção 
de séries.

DIVULGAÇÃO

ESTEVAM AVELLAR / GLOBO

Dose dupla
Ellen Rocche aproveita esse 
período de quarentena para rever 
o trabalho em “Haja Coração”, 
como a ex-BBB Leonora.
“A Leonora tem um signifi cado 
muito importante dentro da minha 
trajetória profi ssional. Uma 
personagem intensa, marcante 
e que foi um divisor de águas na 
minha carreira”, afi rma. Ellen 
também integra o elenco da nova 
temporada da “Escolinha do 
Professor Raimundo”.

ATUALIZANDO
Ainda sem novidades a volta 

dos mais de 60 nas transmissões 
esportivas do Grupo Globo.

A sensação é que nada deve 
mudar este ano. A menos que haja 
uma queda drástica nos níveis da 
pandemia, o que parece pouco 
provável.

CAMPANHA
O PSOL está usando um 

formato do “CQC” na campanha do 
Guilherme Boulos à Prefeitura de 
São Paulo.

Fora do ar há quase cinco anos, 
o programa continua na cabeça de 
muita gente.

CONFIRMANDO
Ao encontro do que a coluna 

tinha antecipado, o SBT agora 
con� rma para o próximo dia 16, 
a estreia de “Triunfo do Amor”, 
substituta de “O que a vida me 
roubou”.

Maitê Perrone, cantora e atriz, é a 
protagonista.   

COMPLICADO
Na Rede TV!, quem não concordou 

com a redução no salário e não assinou 
o acordo, está sendo dispensado.

Renata Teodoro, repórter de 
Brasília, puxou a � la. Na verdade, foi 
dado o direito de escolher, assinar ou 
não, mas quem não assinou...

LIGA TELETON 
O pessoal do E-sports, esportes 

eletrônicos, segmento que não para 
de crescer no País, vai desenvolver um 
trabalho para o próximo Teleton.

Promete ser a maior ação 
bene� cente de gamers para um 
programa de TV, movimentando até 70 
personalidades.

ORIGINAIS
A TNT relançou na semana 

passada o seu bloco de � lmes originais, 
o “TNT Original”. São 14 longas, sendo 
cinco animações, com exibição todas 
as sextas e sábados.

O próximo � lme, amanhã, às 
22h30, é a comédia “Caindo em Pé”, 
estrelada por Billy Cristal.

.
HORÓSCOPO

Áries, quintou com Q, de quase sexta! Se depender de 
garra e coragem, você vai conquistar tudo que desejar. 
Lua e Marte estão em Áries e fortalecem todos os pontos 
fortes do seu signo. Foque em seus objetivos mais 
ambiciosos e vá à luta.

Lua e Marte na Casa 7 despertam seu espírito 
de cooperação, o que combina bem com o jeito 
naturalmente sociável de Libra - sempre preocupado em 
se dar bem com todo mundo. Una o útil ao agradável e 
invista no trabalho em equipe. 

Eita, Touro! Lua e Marte infernizam o seu astral 
nesta quinta-feira, o que pode deixar você um tanto 
desanimadx. Será preciso encher-se de coragem para 
espanar a poeira e dar a volta por cima. No trabalho, 
talvez precise de um pouco mais de silêncio.

Prepare-se para um dia de bastante trabalho. Lua e Marte 
na Casa 6 indicam que terá muitos compromissos, decisões 
e atitudes importantes para tomar hoje. Mas como Marte 
está em movimento contrário, é bom controlar o seu lado 
mais autoritário para não se desentender com chefes.

Trabalhar em equipe pode ser uma boa alternativa 
para você nesta quinta-feira. Lua e Marte na Casa das 
Associações indicam que você pode encontrar bons 
aliados e que pode contar com o apoio de amigos para 
colocar em prática algumas das suas ideias criativas.

Lua e Marte estão fechados na parceria no seu paraíso 
astral ! É pra glorifi car de pé, minha fi lha! Eles destacam 
ainda mais o seu otimismo, entusiasmo e sua paixão 
pela vida. Sua alegria será contagiante e vai deixar 
qualquer ambiente mais leve e descontraído.

Câncer, os astros renovam a sua ambição e garantem 
determinação em dobro para você conquistar o que 
deseja. Você vai querer o sucesso e não medirá esforços 
para se destacar no trabalho. Ainda mais se perceber que 
há uma boa oportunidade à vista.

Assuntos de casa ou de família terão prioridade para você. 
No entanto, por mais que queira tomar atitudes e resolver 
logo as coisas, na melhor das intenções, é melhor não agir 
por conta própria, pois isso pode acabar causando confl itos 
com os parentes. 

Lua e Marte estão mancomunados na sua Casa 9 e 
incentivam você a investir mais no seu progresso. Vai 
querer se aperfeiçoar na profi ssão e conquistar um lugar 
melhor no emprego. Aproveite o estímulo para retomar 
os estudos ou fazer cursos.

O céu anuncia uma ótima fase para expressar o que 
pensa e sente. Você terá muita facilidade para se 
comunicar e saberá muito bem como argumentar para 
convencer as pessoas. No trabalho, vai participar mais 
ativamente dos debates e dará ótimas ideias. 

Você pode ganhar uma grana extra ao ajudar alguém a 
administrar o próprio dinheiro. Seu signo é organizado, 
disciplinado e terá facilidade para lidar com as fi nanças. 
Mas Marte está retrógrado na Casa 8 e é preciso fi car 
longe de investimentos arriscados. 

Lua e Marte enviam boas vibes para o seu bolso e você 
tem mais é que aproveitar o estímulo para fazer o seu 
pé-de-meia. Fique de olho em qualquer oportunidade 
lucrativa que possa surgir, especialmente no trabalho, ou 
pense em coisas criativas que possa fazer para vender.

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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Em nome de Bolsonaro, senador vai à 
Rússia interceder por brasileiro preso
PERDÃO | Senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi à Rússia para entregar uma carta em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo a soltura do brasileiro Robson Oliveira. 
Preso há mais de 580 dias, Robson foi detido pela polícia russa ao desembarcar em Moscou com medicamentos que seriam utilizados pelo sogro do jogador Fernando, ex-Spartak

O senador Nelsinho Trad (PSD-
-MS) foi à Rússia para entregar 
uma carta em nome do pre-

sidente da República, Jair Bolsonaro, 
pedindo a soltura do brasileiro Robson 
Oliveira, preso naquele país há mais de 
580 dias. O parlamentar chegou nesta 
terça-feira e deve ficar até o dia 31. Nes-
ta quarta, ele se encontrou com o vice-
-ministro Sergey Ryabkov e entregou a 
carta a pedido de Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro já afir-
mou que o caso é “complexo, mas não 
impossível de ser solucionado” e que 
o Brasil atuaria para buscar o “perdão 
local” de Robson. 

Nelsinho Trad, que é presidente 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, disse que é necessária 
uma “cautela diplomática” para lidar 
com o assunto, mas se mostrou con-
fiante em um desfecho positivo.

“Dentro de mim existe algo muito 
forte pedindo por justiça a esse brasilei-
ro, que já está há quase dois anos preso 
em um lugar desconhecido. Robson 
não fala russo, não fala inglês, francês e 
está totalmente isolado. Jamais passou 
pela cabeça dele que isso poderia acon-
tecer. Toda hora lembro do assunto. 
Imagino o sofrimento dele”, afirmou o 
senador.

No início do ano passado, Robson 
Oliveira foi preso por portar remédio de 
uso não liberado na Rússia, mas permi-
tido no Brasil. 

O motorista levava o medicamento No começo do mês, personalidades do esporte fizeram nas redes sociais campanha com hashtag #JustiçaPorRobson pedindo a liberdade do brasileiro

Mytedom 10mg (cloridrato de meta-
dona) para a utilização pelo sogro do 
meio-campista Fernando, que à época 
atuava no Spartak Moscou e hoje joga 
no Beijing Guoan, da China. Robson 
era motorista do atleta e está detido na 
Rússia desde fevereiro de 2019.

No começo do mês, personalidades 
do esporte fizeram nas redes sociais 
campanha com hashtag #JustiçaPorRo-
bson pedindo a liberdade do brasileiro 
na Rússia. 

O assunto foi alvo de matérias de 
diversos programas esportivos do Bra-
sil ao longo dos últimos dois meses.

Também via redes sociais, o joga-
dor Fernando pediu a ajuda do presi-
dente Bolsonaro e rebateu críticas de 
que não tem contribuído para ajudar o 
ex-funcionário que está preso em uma 
prisão russa.

“É mentira quando dizem que não 
estou fazendo nada para ajudá-lo”, 
disse em publicação no Instagram. O 
atleta afirmou que está bancando os 
advogados de Robson na Rússia e no 
Brasil e assegurou que se uniu ao muti-
rão nas redes sociais que pediu justiça 
para o seu antigo motorista.

“Eu também sou parte do ‘Justiça 
pelo Robson’. Eu também quero que ele 
saia de lá o mais rápido possível. Vamos 
canalizar nossas energias para fazer es-
sa questão ser tratada pelo congresso, o 
que é a única coisa que realmente pode 
ajudar a questão a evoluir de forma po-
sitiva”, escreveu Fernando, na ocasião.

VITOR SILVA / BOTAFOGO

GETTY IMAGESO Botafogo anunciou a demissão 
do técnico Bruno Lazaroni 
nesta quarta-feira. O treinador, 

que havia sido efetivado após a saída 
de Paulo Autuori, não chegou a com-
pletar um mês no comando do tive 
alvinegro. Ele foi dispensado do cargo 
após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, 
no jogo de ida das oitavas de final da 
Copa do Brasil, no Engenhão.

Em nota oficial, o Botafogo infor-
mou que Lazaroni foi comunicado 
da decisão em reunião realizada no 
Engenhão na manhã desta quarta. O 
clube ofereceu ao profissional a opção 
de permanecer na comissão técnica e 
disse que aguarda uma resposta.

Em crise financeira, o Botafogo fez 
outras mudanças no departamento 
de futebol e também demitiu o prepa-
rador físico Felippe Capella e o auxiliar 
técnico Fábio Lefundes, contratado 
no início deste mês.

A procura do Palmeiras por 
um técnico estrangeiro pode 
estar chegando ao fim. O clu-

be tem conversas bem encaminha-
das com o português Abel Ferreira, 
que atualmente dirigente o PAOK, 
da Grécia, clube que está na Liga 
Europa e recentemente eliminou o 
Benfica, de Jorge Jesus, na Liga dos 
Campeões. O acerto pode acontecer 
nesta quinta-feira.

O Palmeiras negocia com o 
clube grego o pagamento da multa 
rescisória, mas tem um acordo ver-
bal com o treinador de 41 anos e que 
se mostrou muito interessado em 
trabalhar no Brasil. A informação foi 
divulgada pelo site Goal e confirma-
da pelo Estadão com representantes 
do time alviverde.

O PAOK, time de Abel Ferreira, 
jogará nesta quinta-feira contra o 

Granada, pela Liga Europa, às 17h 
(horário de Brasília). O treinador 
deve se manifestar sobre o assunto 
após a partida e existe a possibilida-
de dele já anunciar sua saída.

Há cerca de 15 dias, o Palmeiras 
demitiu o técnico Vanderlei Luxem-
burgo e deste então, tenta contratar 
um treinador estrangeiro. Miguel 
Ángel Ramírez aceitou, mas disse 
que só poderia assumir o cargo após 
o Independiente Del Valle deixar a 
Libertadores.

Abel Ferreira foi um lateral-direi-
to que só jogou em clubes portugue-
ses. Ele defendeu o Penafiel, Vitória 
de Guimarães, Braga e Sporting. Em 
2011, iniciou a carreira como treina-
dor e após trabalhar no Sporting e 
no Braga, em julho do ano passado 
deixou Portugal para trabalhar no 
PAOK, da Grécia.Lazaroni caiu após derrota na Copa do Brasil Abel Ferreira dirige o PAOK (Grécia)

Botafogo anuncia demissão 
do técnico Bruno Lazaroni

Palmeiras negocia a contratação 
do técnico português Abel Ferreira
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