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EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE

SERVIÇO. 8 | Itep reabre nesta segunda 28 mais seis postos de atendimento com a missão de elevar quantidade de RGs emitidos. 
Hoje retornam as Centrais do Cidadão de Macau, João Câmara, Currais Novos, Parelhas e Natal (Via Direta e Zona Norte)

Meta é 40 mil por mês

SAÚDE 10| No coração do centro comercial de Natal, equipe de reportagem do Agora RN flagrou cenas que 
estão se tornando cada vez mais comuns: apesar da pandemia, a máscara está caindo em desuso. 

Desleixo no uso 
de máscaras 
preocupa 

Pela primeira vez, 
número de candidatros  
passa de 10 mil no RN

Conheça a candidata 
linha dura que é 
contra privilégios 

TSE prepara cerco às 
fake news e ao uso de 
robôs nas redes sociais

RECORDE. 2 | TRE possui 10.205 
pedidos de candidaturas em análise. 
Homens casados, pardos e com 
idade entre 40 e 44 anos são maioria

ENTREVISTA. 4 | Alayde Passaia é 
candidata a vereadora pelo partido 
Novo. Ela promete mais rigidez na 
fiscalização do gasto público

ELEIÇÕES 3 | Ministro Barrosso 
também garante ser zero o risco 
de contágio nas urnas eletrônicas 
durante o pleito municipal deste ano

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN DIVULGAÇÃO

ITEP-RN

TALOKUDO 
DIVULGAÇÃO

CULTURA. 12 | Mssoroense explodiu nas redes sociais e conquistou 
mais de 1 milhão e 400 mil seguidores no TikTok

Humorista prova que rir é 
sempre o melhor remédio

Coquetel de remédios 
americano contra a 
Covid-19 apresenta 
resultados promissores

Governadora visita a 
Fortaleza dos Reis Magos 
e promere reabrir o ponto 
turístico em 8 meses

SAÚDE.6 | Testes ainda estão na fase 
preliminar, mas já animam pela eficácia 
contra a doença. Medicação foi dada 
apenas a pacientes com sintomas leves, 
mas que estavam hospitalizados

REFORMA. 11 | Fátima Bezerra foi ao 
forte neste domingo 27, e lá tirou foto 
com policiais militares que fazem a 
segurança no local. Ordem de serviço 
deve ser assinada nos próximos dias



GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana 
Diretora Financeira

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

2 POLÍTICA SEGUNDA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2020   |

CONFIRA OUTRAS ESTATÍSTICAS:

CANDIDATOS INAPTOS
Dois candidatos renunciaram 

e aparecem na lista de candidatu-
ras inaptas. São eles;

Brenno Queiroga (Brenno Oli-
veira Queiroga de Morais) - can-
didato a vereador de Natal pelo 
Solidariedade;

Karina (Karina Souza Diniz 
de Araújo) - candidata a vice-pre-
feita na chapa de kelp Lima, tam-
bém pelo Solidariedade.

A situação de renúncia é 
quando o candidato desiste de 
concorrer ao cargo e ela (a renún-
cia) já se encontra homologada 
pelo juiz eleitoral.

MDB E PSDB TÊM 
MAIS CANDIDATOS

O Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) é o partido que 
mais registrou pedidos de candi-
daturas: 1.215 (11,94%). Em segui-
da vem o Partido da Social Demo-
cracia Brasileira (PSDB), com 999 

pedidos (9,82%).

O Partido da Causa Operária (PCO) 
foi o que menos registrou pedidos de 
candidatura: 1 registro apenas, o que 
representa 0,01% do total. O candidato 
é Henrique Othon Costa de Lyra, que 
disputa o cargo de vereador em Parna-
mirim, cidade da Grade Natal.

HOMENS CASADOS SÃO MAIORIA
Do  total de pedidos registrados, 

6.766 são homens (66,3%) e 3.439 são 
mulheres (33,7%). Os casados são maio-
ria: 4.949 (48,5%). Solteiros são 4.354 
(42,7%), e divorciados 709 (6,95%). Os 
demais se declararam viúvos (1,39%) ou 
separados judicialmente (0,500%).

FAIXA ETÁRIA
Candidatos que possuem entre 40 e 

44 anos de idade são a maioria entre os 
homens: 1.624 (15,91%). Entre as mulhe-
res, a maioria também tem entre 40 e 44 
anos. São 564 candidatas (16,40%). 

O candidatos mais velho é o enge-
nheiro Francisco Araújo de Souza, de 85 
anos, que disputa o cargo de vereador 

na cidade de Espírito Santo, no Oeste 
do estado.

Jovens de 18 anos, que é a idade mí-
nima para se candidatar, são 15 em todo 
o estado (0,15%).

COR/RAÇA
Os candidatos que se declararam 

pardos são maioria:  4.875 (47,77%). 
Brancos e pretos vêm na sequência, 
com 4.223 (41,38%) e 923 (9,04%) res-
pectivamente.

Trinta e seis candidatos disseram 
ser da cor amarela (0,35%), 10 disseram 
ser de origem indígena (0,1%) e outros 
138 não deram informações sobre raça 
ou cor (1,35%).

GRAU DE INSTRUÇÃO
Os candidatos que possuem Ensi-

no Médio completo são maioria: 4.111 
(40,28%), seguidos dos que alegam ter 
Ensino Superior completo, que são 
2.541 (24,9%).

OS DEMAIS POSSUEM:

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ANDERSON BARBOSA

As eleições 2020 entram para a 
história do Rio Grande do Nor-
te como a de maior número de 

pedidos de candidatura já registrado. 
Pela primeira vez, são mais de 10 mil 
candidatos disputando cargos de pre-
feito, vice-prefeito e vereador. O cresci-
mento é de 11,4% em comparação ao 
pleito de 2016, quando o estado regis-
trou 9.126 candidatos.

Ao todo, o TRE possui 10.205 pedi-
dos de candidaturas em análise. Des-
tes, 506 foram para o cargo de prefeito, 
outros 506 para vice-prefeito e 9.193 pa-
ra vereador. Do total, 647 tentam a ree-
leição. Homens casados, pardos e com 
idade entre 40 e 44 anos são maioria.

O prazo para os pedidos de candi-
daturas online terminaram no sábado, 
dia 26. Os candidatos agora aguardam 
julgamento para que tenham seus re-
gistros o� cializados. Caso algum par-
tido tenha deixado de fazer o pedido 
de candidatura, o próprio candidato 
poderá, até o dia 1º de outubro, ir pes-
soalmente ao TRE e solicitar o registro.

Número de candidatos no RN 
passa de 10 mil pela 1ª vez 
RECORDE | Ao todo, o TRE possui 10.205 pedidos de candidaturas em análise. Destes, 506 foram para o cargo de prefeito, outros 506 para 
vice-prefeito e 9.193 para vereador. Do total, 647 tentam a reeleição. Homens casados, pardos e com idade entre 40 e 44 anos são maioria. 

Presidente Jair Bolsonaro veio ao Rio Grande do Norte na semana e não convidou governadora Fátima Bezerra; secretário Fernando Mineiro 

Ensino Fundamental incomple-
to: 1.315 (12,89%);

Ensino Fundamental completo: 
962 (9,43%);

Ensino Médio incompleto: 634 
(6,21%);

Superior incompleto: 449 (4,4%);
Lê e escreve: 193 (1,89%).

OCUPAÇÃO
Outros: 1.738 (17,08%);
Agricultor: 1.185 (11,65%);
Vereador: 848 (8,33 %);
Servidor Público Municipal: 675 

(6,63%);
Comerciante: 593 (5,83%);
Empresário: 447 (4,39%);
Dona de casa: 413 (4,06%).

ELEIÇÕES 2020
A Emenda Constitucional (EC) 

nº 107/2020, promulgada pelo Con-
gresso Nacional no dia 2 de julho, 
adiou o 1 º e 2 º turnos das eleições 
municipais deste ano, respecti-
vamente, para os dias 15 e 29 de 
novembro, em razão da pandemia 
provocada pelo novo coronavírus.

CONSTRANGIMENTO

Candidato bolsonarista, 
Coronel Hélio Oliveira (PRTB) 
apresentou um Plano de Go-
verno com destaque para as 
metas que pretende alcançar 
na educação da rede pública de 
Natal. Em todas as vezes que 
foi abordado, foi taxativo: “Nós 
vamos dobrar o Ideb dos nos-
sos alunos em 4 anos”, a� rmou.

A revisão do Plano Muni-
cipal de Educação, visando a 
melhoria da grade curricular 
dos estudantes, buscando 
inserir as melhores práticas 
educacionais é um dos pilares 
da educação, ainda segundo 
o candidato. “Para isso, será 
necessária a criação de progra-
mas de formação continuada 
aos professores, mantendo sua 
formação atualizada e ade-
quada as melhores práticas do 
processo de ensino-aprendiza-
gem”, acrescentou.

Além de uma série de ino-
vações, como o oferecimento 
de cursos bilíngues para os 
alunos, Coronel Hélio também 
pretende trazer para Natal a 
segunda escola no programa 
de Escolas Cívico-Militares do 
Governo Federal. Para isso, dis-
se que conta com vários apoios 
em Brasília, desde o vice-presi-
dente Hamilton Mourão ao de-
putado federal General Girão.

O candidato ainda prevê a 
criação de Plataforma Online 
para os estudantes da Rede 
Municipal de Natal e morado-
res da cidade, oferecendo ati-
vidades de reforço, deveres de 
casa, leitura, prática de estudos 
e preparação para provas co-
mo o ENEM. 

Coronel Hélio lembra que 
é preciso fazer parceria com 
instituições religiosas, espor-
tivas e culturais “para oferecer 
essas atividades no contratur-
no escolar, entre elas, a prática 
esportiva, música, informática 
e ensino de línguas estrangei-
ras.”.

CANDIDATO 
BOLSONARISTA DIZ 
QUE VAI DOBRAR O 
IDEB EM NATAL
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FELLIPE SAMPAIO/SCO/STF

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Luís Roberto Bar-

roso, fez acordo com as principais 
plataformas de redes sociais para 
retirarem do ar perfis falsos e dis-
seminadores de fake news inde-
pendentemente de ordem judicial. 
Barroso admite, no entanto, que “é 
impossível eliminar o risco de fake 
news” nas eleições.

De máscara dentro de um car-
ro que o conduzia pelas ruas de 
São Paulo, Barroso deu entrevista 
remota ao GLOBO, detalhando os 
procedimentos de proteção que es-
tão previstos para evitar contami-
nação durante a campanha e o dia 
da votação. O presidente do TSE 
garante ser zero o risco de a urna 
eletrônica ser foco de contágio.

Luís Roberto Barroso - O debate 
sobre fake news nas campanhas é 
um tema da eleição. As plataformas 
devem controlar o conteúdo das 
postagens?

Globo - Como linha de prin-
cípio, não deve haver controle de 
conteúdo, mas deve haver sim o 
cuidadoso controle do que se tem 
chamado de comportamentos co-
ordenados inautênticos. O TSE já 
formalizou parceria com todas as 
principais mídias sociais: WhatsA-
pp, Facebook, Instagram, Google 
para a utilização de ferramentas, 
algumas especialmente desenvol-
vidas para detectar esses compor-
tamentos condenáveis na rede, 
que incluem uso de robôs, o uso de 
perfis falsos e impulsionamentos 
ilegais. Há um compromisso das 
plataformas de, por meios tecno-
lógico, enfrentarem. É impossível 
eliminar o risco de fake news, mas 
estamos tratando essa questão 
com grande empenho e profissio-
nalismo. Temos parceria com as 
principais agências checadoras de 
notícias e fizemos uma parceria 
com as empresas de telefonia pa-
ra que todos os eleitores por dois 
meses tenham acesso gratuito via 
internet à página do TSE para obte-
rem informações confiáveis.

LRB - Uma vez que a plataforma 
detectar o comportamento atípico, 
o que pode ser feito?

Globo - Uma vez detectados 
esses comportamentos inautênti-
cos, você remove a conta.

LRB - Será necessária determi-
nação judicial?

Globo - Não. Você pode até ter 
remoção de conteúdos por deter-
minação judicial. Mas a parceria 

TSE prepara cerco às fake news e 
ao uso de robôs nas redes sociais

que nós fizemos é para a remoção 
pelas próprias plataformas assim 
que detectado o problema. Inclusi-
ve vamos ter um canal direto com 
o TSE que qualquer pessoa que 
esteja recebendo impulsionamen-
to que considere inautêntico, nós 
automaticamente comunicamos 
a mídia social e ela retira, se achar 
que é o caso.

LRB - Os conteúdos mentirosos 
devem ser removidos?

Globo - A caracterização das 
fake news pode ser simples em 
alguns caos e, em outros, pode ser 
complexo. Por exemplo: se um can-
didato acusar o outro de ter sido 
condenado por pedofilia, esse é um 
fato objetivo. Em outra situação, se 
um candidato disser que o outro 
tem o apoio da milícia e o outro res-
ponder que o outro candidato tem 
o apoio de gente ligado à corrup-
ção, esse vai ser um debate público 
e provavelmente a Justiça não vai 
querer interferir. O nosso enfoque 
é o controle de comportamentos, e 
não a investigação de conteúdos. O 
controle de comportamentos envol-
ve muitas vezes enfrentar milícias 
organizadas de forma hierarquiza-
da, concertada e financiada, que 
replicam comportamentos de ódio, 
de disseminação de mentiras. É isso 
que nós pretendemos combater.

LRB - No caso das cotas para 
as mulheres, e agora também com 
as cotas para negros, há o risco de 
candidaturas laranjas. Como evi-
tar?

Globo - De fato, em relação à 
cota de mulheres, houve casos de 
candidaturas laranja, mas o TSE 
foi muito duro nesse tipo de fraude. 
No principal precedente que há, no 
Piauí, o TSE derrubou toda cha-
pa pela existência de candidatos 
laranja, que receberam somas de 
dinheiro e tiveram zero voto, o que 

jornalística. A pandemia e o mo-
mento que estamos vivendo rea-
cenderam a importância do papel 
da imprensa profissional, que é ca-
paz de separar fato de opinião e é 
capaz de fazer um filtro da grande 
quantidade de informações mui-
tas vezes equivocadas que circu-
lam nas redes sociais. Portanto es-
sa vai ser uma eleição com ênfase 
em mídias sociais, em televisão e 
eventualmente nos debates públi-
cos que vierem a ocorrer. Será uma 
eleição com menos corpo a corpo.

LRB - E quais serão os cuidados 
com o eleitor para não ter risco de 
contágio no dia da votação?

Globo - Obtivemos do Congresso 
o adiamento das eleições para que se 
realizassem em momento em que a 
curva da doença já tivesse descido de 
maneira expressiva. Esse adiamento 
foi fruto de recomendação de uma 
equipe médica. Foi a primeira medi-
da para proteger a saúde da popula-
ção. Temos um plano de segurança 
sanitária com um passo a passo para 
mesários, candidatos e eleitores para 
minimizar o risco da doença.

LRB - E qual é a recomendação 
para quem é grupo de risco?

Globo - Para as pessoas que são 
grupo de risco, sobretudo os que têm 
mais de 60 anos, fizemos duas coisas: 
aumentamos o horário da eleição 
em uma hora. Em vez de ser de 8h às 
17h, será de 7h às 17h; e reservamos 
as três primeiras horas de votação 
para os maiores de 60 anos, que é o 
critério objetivo que temos para iden-
tificar grupo de risco. É uma reserva 
preferencial, mas não será proibido 
outro eleitor votar. O que pediremos a 
população é que só compareça nesse 
primeiro horário quem tem necessi-
dade de acompanhar algum idoso. Vai 
haver fila específica para os idosos e 
os não-idosos terão que esperar numa 
fila paralela. Nós também mudamos 
o fluxo da eleição. Suprimimos a bio-
metria porque poderia ser uma fonte 
de contágio e ela aumentava em 70% 
tempo da votação. O eleitor vai en-
trar na seção, se dirigir ao mesário, 
mostrar documento identidade a um 
metro de distância. Em seguida, o elei-
tor vai higienizar as mãos com álcool 
gel e assinar o caderno de votação. 
Recomendamos que levem a própria 
caneta. Só vai ter uma passagem pelo 
mesário. Na saída da seção higieniza 
as mãos novamente.

LRB - A urna eletrônica pode 
ser foco de contágio?

Globo - Não há essa possibilidade, 
risco zero. O eleitor vai chegar à urna 
higienizado e depois que usar a urna 
vai higienizar as mãos de novo. A mão 
já chega limpa. E a recomendação é, 
evidentemente, não levar a mão aos 
olhos ou à boca durante esse processo 
e tem que estar de máscara.

é um sintoma de que o dinheiro 
não foi empregado na candidatura. 
Nas candidaturas negras, é possível 
vislumbrar alguma dificuldade, 
porque a questão do sexo feminino 
ou masculino, como regra geral, é 
objetiva. Na questão racial, há uma 
autodeclaração. Mas devemos con-
siderar nessa vida que o compor-
tamento pela violação da lei seja 
exceção, e não a regra.

LRB - A abstenção já vinha cres-
cendo e estima-se aumento, pela 
pandemia. Isso o preocupa?

Globo - Existe uma média 
histórica de abstenção de 20%. Eu 
tenho a expectativa de que essa 
abstenção diminua neste ano, 
por paradoxal que possa parecer, 
porque as pessoas andam com 
grande motivação de participar do 
processo político. Nós fizemos uma 
campanha para atrair mesários vo-
luntários e tivemos mais de 700 mil 
inscrições. Acho que isso é um in-
dício de que, apesar da pandemia, 
as pessoas com ânsia de participar 
do processo político, porque esse é 
um momento decisivo para as suas 
vidas.

LRB - Existe preocupação das 
campanhas serem novo foco de 
contaminação da Covid-19?

Globo - O TSE, logo depois do 
adiamento das eleições, constituiu 
uma consultoria sanitária com es-
pecialistas. Há um protocolo espe-
cífico para as campanhas eleitorais, 
que inclui evitar aglomerações, 
manter o distanciamento físico de 
pelo menos um metro, utilizar usar 
máscaras. No caso da necessidade 
de se realizar reuniões, que seja em 
ambiente aberto e a utilização de 
álcool em gel sempre que houver 
contato com alguma pessoa ou 
com algum objeto. Seguindo-se 
essas recomendações, o risco de 
contaminação fica minimizado.

LRB - Haverá punição para 
candidato que não respeitar as 
orientações?

Globo - O TSE fez um plano 
de segurança sanitária. As regras 
obrigatórias são definidas pelos 
municípios. Os candidatos deve-
rão observar as regras relativas a 
circulação e ao eventual distan-
ciamento social estabelecidas em 
cada município ou no âmbito esta-
dual. O TSE só fez recomendações 
de natureza sanitária.

LRB - O distanciamento pode 
reduzir a participação nas campa-
nhas, isso pode afetar a represen-
tatividade dos eleitos?

Globo - Eu acho que não. É 
claro que, sobretudo na campa-
nha municipal, há uma dimensão 
de contato físico entre as pessoas 
que ficará prejudicada por conta 
pandemia. Mas a verdade é que 
todas as atividades rotineiras fi-
caram prejudicadas por conta da 
pandemia. Mas há alternativas 
que funcionam bem. Nós temos 
as redes sociais como um espaço 
importante, nós temos o horário 
eleitoral e nós temos a cobertura 

O eleitor vai chegar à urna 
higienizado e depois que 
usar a urna vai higienizar 
as mãos de novo. A mão já 
chega limpa. E tem que estar 
de máscara”

“
LUÍS ROBERTO BARROSO
PRESIDENTE DO TSE

ENTREVISTA | Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso detalha acordo com plataformas para retirar do ar 
disseminadores de mentiras, mas admite que é impossível erradicar o problema
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RELAÇÃO DURADORA
Líder do governo, o senador 

Eduardo Gomes (MDB-TO) 
acredita no que ele descreve como 
“base sólida” do governo Bolsonaro 
no Congresso para derrubar os 
vetos, esta semana, e aprovar 
reformas, este ano.

QUE PANDEMIA?
Ao contrário do que faz parecer 

o noticiário, apenas 2,2% dos 
eleitores apontam a pandemia 
como o tema que deveria ser 
prioritário, na campanha desde 
ano, segundo levantamento do 
Paraná Pesquisa.

CRESCIMENTO EM ‘V’
O relatório Oxford Economics 

aponta que a produção industrial, 
o setor de construção e o setor 
de serviços no Brasil vão crescer 
sem parar até meados de 2021, 
recuperando as perdas provocadas 
pela crise.

A DIFERENÇA E O PROBLEMA
A gigante Amazon é uma 

das empresas que mais investe 
na aquisição de outros negócios. 
Apenas em 2020, já comprou por 
US$1,2 bilhão a Zoox, de veículos 

autônomos, fundada em 2014 
(1.091 empregados). Os Correios 
custam mais do dobro e têm quase 
100 mil empregados.

PIB E INFLAÇÃO
Nova análise do Ministério da 

Economia estima que o produto 
interno bruto (PIB) do Brasil deve 
recuar 4,7% este ano. Ficaram para 
trás previsões catastró� cas como 
do FMI, que apontavam tombo de 
até 9,5%.

IMUNIDADE MANAUARA
Manaus foi atingida em cheio 

pela covid no primeiro semestre 
e chegou a registrar 4,5 vezes o 
número de mortes previsto para 
o período. Agora, um estudo 
publicado na medRxiv.org 
sugere que a cidade atingiu a tal 
“imunidade de rebanho”, com cerca 
de 52% da população infectada.

PROTESTOS EM HONG KONG
Os protestos em Hong Kong, 

que ainda tomam a ilha, celebram 
seis anos nesta segunda (28). 
Surgiram em resposta a reformas 
políticas restritivas impostas pelo 
governo comunista chinês, “dono” 
da ilha.

A proposta de Reforma Tributária defendida pelo Ministério da 
Economia prevê o � m da isenção � scal das bolsas oferecidas pelo 
Prouni, elevando a carga tributária dos atuais 0,8% para 8,8%, sem 
compensação do governo. A presidente da associação das universidades 
privadas (Anup), Elizabeth Guedes, que é irmã o ministro Paulo Guedes, 
estima que será � m imediato de 150 mil bolsas, que atendem pessoas 
que são carentes.

PÂNICO NA TESOURARIA
As universidades particulares 

alegam preocupação com os 
carentes, mas a rigor estão em 
pânico com a ameaça de perder 
faturamento.

PEDIDO DE MUDANÇA
Alunos carentes podem 

perder acesso ao ensino superior 

caso não haja mudança na 
proposta de reforma, diz a Anup 
de Elizabeth Guedes.

PERFIL DOS ALUNOS
Jovens bene� ciados pelo 

Prouni trabalham, estudam à 
noite, moram com mais de 7 
pessoas e são os primeiros na 
família a fazer ensino superior.

Levantamento exclusivo do Paraná Pesquisa para o site Diário do Poder 
e esta coluna revela: a Saúde é o tema que eleitores mais gostariam 
que candidatos a prefeito debatessem na campanha. O tema é citado 

por 37,8% dos entrevistados. Em seguida está o tema Emprego (11,1%) e 
a Educação (8%) em terceiro. Segurança (6,3%) e Renda/Economia (5,6%) 
fecham o “Top 5” dos temas mais importantes para o eleitor. Em todos 
os recortes da pesquisa, a Saúde é o tema principal. Não importa idade, 
escolaridade, sexo, situação econômica ou região. A manutenção de ruas e 
calçadas (2,4%) é um assunto mais relevante que a pandemia, segundo esse 
levantamento Paraná Pesquisa.  Direitos das minorias (1,2%) e área social 
(1,1%) são os temas menos relevantes, dizem os eleitores. Outros, como 
aborto, nem foram citados. O Paraná Pesquisas ouviu 2.008 brasileiros em 
232 municípios do país, entre os dias 21 e 24 de setembro.
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Diferente de verdade. É assim 
como Alayde Passaia, candi-
data do Novo a vereadora de 

Natal, se de� ne. E para não � car só no 
discurso, ela até já registrou compro-
misso em cartório: se for eleita, vai le-
var um novo jeito de fazer política para 
dentro da Câmara Municipal. Vai fazer 
diferente na prática, de verdade.

Mãe de três � lhos, publicitária 
e liberal da cabeça aos pés, Alayde é 
contra qualquer tipo de privilégio. Se 
chegar à Câmara de Natal, ela garante 
que vai abrir mão de todas as mordo-
mias às quais os parlamentares têm 
direito, como carro alugado, gasolina à 
vontade e outra penca de auxílios.

Para ela, é “imoral” que vereado-
res embolsem vultosas quantias e 
privilégios todos os meses enquanto a 
população natalense não consegue ter 
acesso a serviços públicos de qualida-
de. “O líder de verdade tem que liderar 
pelo exemplo. O discurso precisa ser 
igual à prática”, a� rma.

Ela também se compromete a 
reduzir os gastos com a verba de 
gabinete em pelo menos 50%. Com 
isso, abdicando dos privilégios e 
cortando despesas, ela espera eco-
nomizar R$ 1 milhão em quatro 
anos - dinheiro que pretende rever-
ter para a educação de base.

Empresária com 20 anos de atua-
ção, Alayde quer levar o que aprendeu 
na iniciativa privada para o setor pú-
blico: responsabilidade com os gastos 
– principalmente quando o que está 
envolvido é dinheiro público, produti-
vidade e e� ciência.

É por isso que, além de abrir 
mão de privilégios, ela a� rma que, 
chegando à Câmara Municipal, se-
rá uma feroz � scalizadora do Poder 
Público. “Não quero ser uma verea-
dora a favor do prefeito, nem contra. 
Quero ser a favor das minhas ideias 
liberais e da população. Quero um 
Estado mais e� ciente, que cobre 
menos impostos e que tenha menos 
privilégios”, acrescenta.

Para enxugar os gastos do Poder 
Público, para que o dinheiro seja apli-
cado onde realmente deve ser, Alayde 
apoia a redução da estrutura muni-
cipal e a privatização de empresas 
estatais, além do corte de privilégios 
também no Executivo – a partir do 
exemplo que dará na Câmara.

A candidata - que disputa a eleição 
com o número 30.000 - critica a atual 
relação que vereadores têm com o 

Executivo. Segundo ela, existe muito 
“conchavo” entre as partes, o que faz 
ir por água abaixo uma das principais 
atribuições de um parlamentar: a � s-
calização. “Quero ser exemplo de uma 
boa � scalizadora. Quero saber como 
está sendo aplicado o dinheiro. Hoje 
falta vontade política”, analisa.

Alayde disputa um mandato de 
vereadora pelo Partido Novo. Para 
conseguir chegar à eleição, ela preci-
sou passar por um processo seletivo 
rigoroso, além de se submeter a uma 
capacitação. As duas etapas são exi-
gidas pela legenda. Depois de vencer 
todo o processo, ela se diz mais prepa-
rada para servir a Natal.

Em 2018, ela foi candidata a depu-
tada federal. Na estreia, surpreendeu. 
Mesmo sem grande estrutura de cam-
panha, na capital foi a 19ª mais votada, 
sendo mais lembrada até que um dos 
eleitos. Entre os candidatos do Novo, 
foi a que teve a melhor votação.

Para 2020, ela trouxe os mesmos 
princípios. Na disputa para vereadora, 
não usa recursos dos fundos eleitoral 
e partidário. Ela decidiu bancar suas 
ações apenas com dinheiro oriundo 
de doações.

ALAYDE PASSAIA: A CANDIDATA CONTRA PRIVILÉGIOS 
E LINHA DURA NA FISCALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO 
ENTREVISTA | Candidata a 
vereadora de Natal pelo partido 
Novo, publicitária e empresária 
Alayde Passaia registrou em 
cartório compromisso de 
fazer mandato diferente, sem 
mordomias e na defesa dos 
princípios liberais

Em 2018, Passaia foi candidata a deputada federal. Mesmo sem grande estrutura, na capital foi a 19ª mais votada, sendo mais lembrada até que um dos eleitos. Dos candidatos do Novo, foi a que teve mais votos

Liberal, Alayde Passaia entende 
que é necessário criar em Natal um 
ambiente mais atrativo a investi-
mentos privados.

Ela registra que a instalação de 
novas empresas e a expansão das 
que já existem garantiriam mais 
emprego para a população – o que 
emancipa as pessoas e dá mais 
qualidade de vida a elas.

Se chegar à Câmara, ela diz que 
vai propor uma lei para regulamen-
tar parcerias público-privadas na 
cidade. Com regras mais claras, 
empresas poderiam investir em 

Estímulo ao empreendedorismo
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ALAYDE PASSAIA: A CANDIDATA CONTRA PRIVILÉGIOS 
E LINHA DURA NA FISCALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO 

Em 2018, Passaia foi candidata a deputada federal. Mesmo sem grande estrutura, na capital foi a 19ª mais votada, sendo mais lembrada até que um dos eleitos. Dos candidatos do Novo, foi a que teve mais votos

AGORA RN – Uma das princi-
pais plataformas de sua campa-
nha é o � m de privilégios. Por quê?

ALAYDE PASSAIA – É imoral 
um servidor público, político, usu-
fruir de tanto privilégio enquanto 
tem um povo pobre sem acesso a 
serviços básicos, saúde ou segu-
rança. Hoje, tem muito vereador 
com carro alugado, gasolina, 
inclusive na pandemia. O líder 
de verdade tem que liderar pelo 
exemplo. O discurso precisa ser 
igual à prática. E não vou apenas 
abrir mão dos privilégios. Também 
vou reduzir em no mínimo 50% o 
gasto com verba de gabinete.

AGORA RN – Como será o seu 
trabalho de � scalização, caso che-
gue à Câmara?

ALAYDE – Não quero ser 
uma vereadora a favor do prefeito, 
nem contra. Quero ser a favor das 
minhas ideias liberais e da popu-
lação. Quero um Estado mais e� -
ciente, que cobre menos impostos 
e que tenha menos privilégios. 
Quero ser exemplo de uma boa 
� scalizadora. Quero saber como 
está sendo aplicado o dinheiro. 
Hoje falta vontade política.

AGORA RN – Em sua opinião, 
por que isso não é feito hoje?

ALAYDE – Tem muito con-
chavo da vereança com o Executi-
vo. Isso é nocivo, um câncer para a 
população.

AGORA RN – Que leis pretende 
apresentar na Câmara?

ALAYDE – Lei já tem mui-
ta. O que não tem é vontade de 
trabalhar. O primeiro passo é ter 
vontade, e eu tenho muita. Sobre 
as leis, a gente já tem lei demais. 
São cerca de 500 novas normas no 
Brasil todos os dias. Precisamos de 
menos leis. Eu vou propor revogar 
várias delas. Vamos eliminar um 
monte de leis inúteis que termi-
nam travando o desempenho do 
empreendedor, para que ele possa 
gerar emprego e renda.

AGORA RN – Você tem um pro-
jeto para usar muito a tecnologia 
no mandato. Como será isso?

ALAYDE – A comunicação 
atual não é e� ciente. Existe uma 
distância imensa entre uma ideia 
que surge nas comunidades e a 

equipamentos públicos em troca 
da exploração comercial durante 
um período determinado.

Alayde também é contra a cria-
ção de qualquer novo imposto. E 
não apenas isso: defende a redução 
da carga tributária atual. Como 
vereadora, ela vai cobrar a dimi-
nuição de impostos para empresas 
que invistam em educação de base, 
por exemplo.

“Sou contra qualquer aumento 
de imposto. Não vou deixar passar. 
Vou fazer todas as ações possíveis 
para evitar que isso aconteça”, relata.

Ainda nessa área, Alayde de-
fende que as crianças sejam apre-
sentadas logo cedo ao empreen-
dedorismo. “Devemos fomentar o 
empreendedorismo, ensinar aos 
jovens desde a educação infantil a 
terem educação � nanceira e o pró-
prio empreendedorismo, para que 
ele possa, quando formado, ter a 
opção de abrir o seu negócio com 
sustentabilidade e conhecimento”, 
a� rma ela, que também sugere 
mais tecnologia para facilitar o 
processo de abertura e fechamento 
de empresas.

Estímulo ao empreendedorismo

Entrevista com 
ALAYDE PASSAIA
 CANDIDATA DO NOVO A VEREADORA DE NATAL

Aproxime a câmera do seu smar-
tphone, leia o QR Code acima e siga 

para a página de Alayde Passaia para 
conhecer outras propostas.

apresentação dela na Câmara. A 
tecnologia pode aproximar. Tere-
mos um aplicativo para ter esse 
contato. As pessoas poderão aces-
sá-lo para falar sobre os problemas 
dos bairros. Além disso, por lá as 
pessoas saberão das votações e 
poderão opinar sobre os projetos.

AGORA RN – Mas você propõe 
uma lei para regulamentar as par-
cerias público-privadas.

ALAYDE – É a única lei que 
vou propor na campanha. Natal 
hoje não tem uma lei para regular 
isso. Se um banco, por exemplo, 
quiser patrocinar a reforma de 
uma praça em Natal, colocando a 
sua logomarca, não pode. Se uma 
empresa quiser reformar uma es-
cola, construir uma sala de infor-
mática e colocar sua logomarca, 
não pode.

AGORA RN – Isso também pas-
sa pelos impostos?

ALAYDE – Com certeza. Sou 
contra qualquer aumento de im-
posto. Não vou deixar passar. Vou 
fazer todas as ações possíveis para 
evitar que isso aconteça. E uma 
das minhas sugestões é desonerar 
o ISS para empresas investirem 
em educação de base. 

AGORA RN – O que pensa so-
bre a educação?

ALAYDE – É preciso ter foco 
na gestão da educação infantil e 
no ensino fundamental, � scali-
zando fortemente. Os diretores 
de escola precisam ser cargos téc-

nicos, e não indicações políticas. 
Além disso, é preciso trazer a Na-
tal cases de sucesso em educação, 
com objetivo de melhorar nossos 
indicadores. Também apoio o 
projeto Escola sem Partido e 
acredito que devemos começar a 
experimentar o uso de vouchers 
educacionais. Ou seja, tíquetes 
para matrícula de estudantes em 
escolas particulares.

*AGORA RN – Como melhorar 
a transparência?

ALAYDE – Defendemos que 
a Câmara tenha um Portal da 
Transparência com informações 
mais claras. É preciso que o site 
disponibilize todas as votações e 
a íntegra das sessões, incluindo 
busca rápida por data e assunto. 
Também é preciso informar na 
internet como votaram todos os 
vereadores nos projetos. Além 
disso, defendo que estejam inclu-
ídas informações sobre nome-
ações de gabinetes e origem da 
indicação.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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REPRODUÇÃO

Em 2016, o RN contava com 
2.401.871 de eleitores aptos a 
votar. Destes, 56.082 tinham 16 

ou 17 anos (2,33%). Este ano, o estado 
tem 2.447.178 eleitores, sendo 27.348 
com 16 ou 17 anos, o que representa 
1,12% do total

O número de eleitores cresceu 
1,8% para as eleições municipais des-
te ano no Rio Grande do Norte. No 
entanto, a quantidade de votantes 
menores de idade – que têm 16 e 17 
anos e cujos votos são facultativos – 
caiu mais da metade em comparação 
ao pleito de 2016.

Em 2016, o RN contava com 
2.401.871 de eleitores aptos a vo-
tar. Destes, 56.082 tinham 16 ou 17 
anos (2,33%). Este ano, o estado tem 
2.447.178 eleitores, sendo 27.348 com 
16 ou 17 anos, o que representa 1,12% 
do total. A queda é de 51,2%, ou seja, 
mais da metade.

NO BRASIL
Pouco mais de 1.030 milhão de 

brasileiros com menos de 18 anos 
estão aptos a votar nas eleições mu-
nicipais deste ano. O número é 55,4% 
menor em relação ao pleito de 2016, 
quando 2,3 milhões brasileiros com 
16 ou 17 anos tiveram a chance de 
escolher seus representantes.

Com a mudança, o percentual 

de eleitores com menos de 18 anos 
passou a representar menos de 0,7% 
dos 147,9 milhões de brasileiros com 
direito de votar. Há quatro anos, os 
mais jovens correspondiam a 1,6% 
dos 144 milhões de eleitores.

A queda mais acentuada foi entre 
os cidadãos de 16 anos, com apenas 
239.961 habilitados para compare-

cer às urnas. Há quatro anos, eram 
833.333 autorizados a votar. Já o nú-
mero de eleitores com 17 anos ficou 
46,5% menor, passando de 1,47 mi-
lhão para pouco mais de 790 mil.

Na análise por sexo, as mulheres 
representam 50,58% (521.223) de to-
dos os menores com permissão para 
exercer a cidadania nas eleições deste 

ano. Os demais 509.340 de cadastra-
dos são homens.

Para o advogado especialista em 
Direito Eleitoral Tony Chalita, a que-
da pela metade no número de eleito-
res com menos de 18 anos pode ter 
sido motivada pelo fechamento dos 
cartórios em função da pandemia do 
novo coronavírus e um desinteresse 

Número de eleitores cresce 1,8% no 
RN, mas de adolescentes despenca
REDUÇÃO | Em 2016, o RN contava com 2.401.871 eleitore. Destes, 56.082 tinham 16 ou 17 anos (2,33%). Este ano, o estado tem 2.447.178 eleitores, sendo 27.348 com 16 ou 17 anos, o que 
representa 1,12% do total. No Brasil, pouco mais de 1.030 milhão de brasileiros com menos de 18 anos estão aptos a votar este ano. O número é 55,4% menor em relação ao pleito de 2016.

Site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estatísticas e dados detalhados sobre os candidatos e as eleições municipais no Rio Grande do Norte 

Eleitores no RN em 2016: 
2.401.871

Eleitores no RN em 2020: 
2.447.178

17 anos: 33.504 (1,39%)

17 anos: 33.504 (1,39%)

16 anos: 22.578 (0,94%)

16 anos: 8.801 (0,36%)

Total: 56.082 (2,33%)

Total: 27.348 (1,12%)

NÚMEROS

Um coquetel de medicamentos mi-
nistrado a pacientes com Covid-19 em 
um hospital da Flórida, nos Estados 
Unidos, apresentou resultados positi-
vos e funcionou em 95% dos casos em 
que a doença está no início.

Os testes ainda são preliminares 
e o coquetel será agora objeto de um 
estudo clínico para comprovar sua 
eficácia contra a doença causada pelo 
coronavírus.

O ICAM, como foi chamada essa 
terapia em um hospital localizado em 
Ocala, no centro-oeste do estado, e 
que pertence ao grupo AdventHealth, 
é composto por vitaminas, zinco, cor-
ticosteroides, anticoagulantes e anti-
bióticos, segundo a entidade de saúde.

A plataforma TrialSite News, que 
compila informações sobre ensaios 
clínicos na internet, indicou que 100 
pessoas que tiveram diagnóstico de 
covid-19 já se ofereceram como volun-
tários para o teste com ICAM.

A pesquisa conta com o respaldo 

do Departamento de Saúde da Flórida 
e do centro de saúde Centro Médico 
Regional Heart da Flórida.

O ensaio clínico foi aprovado pela 
AdventHealth e começou, segundo a 
empresa, na última segunda-feira no 
condado de Marion, que pertence a 
Ocala.

O ICAM foi desenvolvido pela dire-
toria de farmácia e uma equipe de mé-
dicos do hospital de Ocala e fornecido 
a pessoas hospitalizadas por conta da 
Covid-19 há meses.

A combinação de medicamentos 
não foi testada em pessoas com sin-
tomas leves da doença, apenas em pa-
cientes hospitalizados. 

“Por 76 dias, nenhum dos nossos 
pacientes foram transferidos para a 
unidade de terapia intensiva, nenhu-
ma necessidade de respiradores mecâ-
nicos e zero mortes graças a tratamen-
tos como o ICAM ou similar”, disse 
Carlette Norwood-Williams, diretora 
de farmácia do hospital AdventHealth 

Ocala.
A especialista indicou que a pes-

quisa mostra que, com uma “medi-
cação correta” aplicado assim que o 
diagnóstico é recebido, um paciente 
com covid-19 pode ter uma melhor 

resposta à inflamação, “independente-
mente da idade ou de outras doenças 
que venha a sofrer”. Isso aumenta suas 
chances de sobrevivência, explica.

Em pacientes que recebem terapia 
ICAM imediatamente após o diagnós-

tico, a taxa de sucesso é de 96,4%, de 
acordo com Norwood-Williams e os 
colegas.

Joe Johnson, presidente e CEO da 
AdventHealth Ocala, disse em um co-
municado que espera que o ICAM seja 
“um poderoso aliado nas mãos dos 
profissionais de saúde para combater 
o vírus” além da comunidade onde foi 
criado.

O objetivo do ensaio clínico é de-
terminar se o trabalho da equipe de 
especialistas do hospital de Ocala pode 
ser usado em outro lugar para tentar 
reduzir a mortalidade por Covid-19.

De acordo com o Departamento 
de Saúde da Flórida, os casos acumu-
lados de Covid-19 desde 1º de março 
no estado são, até hoje, de 700.564. As 
mortes totalizam 14.202. Nas últimas 
24 horas, foram registrados 1.882 casos 
novos e 12 óbitos.

Nos EUA, conforme os casos acu-
mulados, a Flórida ocupa a terceira 
posição, atrás da Califórnia e do Texas.

Medicação está sendo empregada com pacientes com sintomas leves, mas que estão internados

Coquetel américano de remédios indica resultado 
promissor contra a Covid-19; testes ainda são preliminares 

ESPERANÇA

REPRODUÇÃO

geral dos jovens com a política.

VOTO FACULTATIVO
O voto no Brasil é obrigatório pa-

ra todos aqueles cidadãos com mais 
de 18 anos e menos de 70. Além dos 
menores de 18 e dos maiores de 70, o 
comparecimento às urnas também é 
facultativo para os analfabetos.
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O Ministério do Meio Ambiente es-
tá prestes a derrubar um conjun-
to de resoluções que hoje delimi-

tam as  áreas de proteção permanente 
(APPs) de manguezais e de restingas 
do litoral brasileiro. A revogação dessas 
regras abre espaço para especulação 
imobiliária nas faixas de vegetação 
das praias e ocupação de áreas de man-
gues para produção de camarão.

Os temas estão na pauta da reu-
nião do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), que é presidido 
pelo ministro do Meio Ambiente, Ri-
cardo Salles. Esse conselho, que tem 

papel fundamental na definição de 
normas e critérios da área ambiental, 
teve a sua estrutura modificada por 
Salles em junho do ano passado e, com 
isso, o poder de decisão do colegiado 
ficou nas mãos do governo federal.

Na reunião do Conama desta se-
gunda-feira, 28, o governo pretende 
revogar duas resoluções (302 e 303, de 
2002) que, hoje, são os instrumentos de 
proteção dos mangues e das restingas, 
as faixas com vegetação comumente 
encontradas sobre áreas de dunas, em 
praias do Nordeste.

O argumento do governo é que 

essas resoluções foram abarcadas por 
leis que vieram depois, como o Código 
Florestal. Especialistas em meio am-
biente afirmam, porém, que até hoje 
essas resoluções são aplicadas, porque 
são os únicos instrumentos legais que 
protegem, efetivamente, essas áreas.

“Não há nenhuma outra norma 
brasileira que confirma proteção às 
restingas como essas resoluções do 
Conama, que continuam a definir 
limites até hoje. A realidade é que há 
um grande lobby de resorts e criadores 
de camarão do Nordeste, que querem 
entrar nessas áreas”, diz Carlos Bocuhy, 

presidente do Instituto Brasileiro de 
Proteção Ambiental (Proam).

Em agosto, por exemplo, em São 
Paulo, a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) perdeu 
uma ação na Justiça e foi obrigada, 
por meio de sentença, a respeitar as 
delimitações previstas na resolução de 
2002, “para evitar a ocorrência de dano 
irreparável à coletividade e ao meio 
ambiente”.

Outra resolução que está na pauta 
do Conama (284/2001) acaba com os 
critérios de regras federais para licen-
ciamento ambiental de empreendi-

mentos de irrigação. No entendimento 
dos ambientalistas, a revogação tem o 
objetivo de acabar com exigências le-
gais a pedido de parte do agronegócio.

A pauta do Conama desta segun-
da-feira 28 inclui ainda a proposta de 
uma nova resolução que trata de cri-
térios de incineração de resíduos em 
fornos de produção de cimento, para 
liberar a queima de resíduos de agro-
tóxicos. Hoje esse material passa por 
um processo detalhado de tratamento 
e destinação. A nova resolução, porém, 
passa a permitir que tudo seja incine-
rado. 

Governo quer derrubar regras que protegem áreas de manguezais
MEIO AMBIENTE

REPRODUÇÃO

Os candidatos a prefeito, vice-
-prefeito e a vereador de todo 
o país começaram a fazer a 

campanha eleitoral neste domingo 27. 
Além de correr para conquistar o voto 
do eleitor, há novos desafios impostos 
pela pandemia do novo coronavírus.

A necessidade do distanciamento 
social e das regras sanitárias pode fa-
zer com que o corpo a corpo nas ruas 
seja substituído pelo engajamento 
nas redes sociais. Especialistas apos-
tam no uso das redes sociais como 
principal diferencial destas eleições 
municipais, se comparadas a 2016.

Neste ano, devido à pandemia, 
a Justiça Eleitoral recomenda o uso 
das redes, desde que obedecendo as 
regras, ou seja, candidatos, partidos 
ou coligações poderão usar seus per-
fis nas redes sociais para pedir votos 
e divulgar propostas. Eles também 
vão poder contratar empresas para 
impulsionar essa divulgação, mas 
não poderão comprar cadastros de 
números de celulares para mandar 
mensagens pelo WhatsApp, por 
exemplo. Todos esses gastos terão de 
ser pagos pela campanha e deverão 
constar na prestação de contas.

Para evitar o uso indevido das re-
des sociais na campanha eleitoral, Fa-
cebook e Instagram já colocaram em 
funcionamento um centro de ope-
ração virtual para avaliar possíveis 
casos de fake news e ataques com 
perfis falsos, por exemplo. O objetivo 
do grupo é solucionar potenciais pro-
blemas identificados pela tecnologia 
e responder o mais rápido possível.

Enquanto isso, as ruas podem 
ser usadas para distribuir panfletos, 
sempre respeitando o distanciamen-
to. Veja as regras abaixo.

DIA DA VOTAÇÃO 
TERÁ HORÁRIO ESTENDIDO

Se durante a campanha os can-

didatos terão que se adaptar à nova 
forma de pedir votos, no dia da vota-
ção, em 15 de novembro, os eleitores 
também terão que cumprir algumas 
regras de prevenção ao coronavírus.

Uma das novidades desta eleição 
é a ampliação de uma hora no horá-
rio de votação, que vai começar às 7h 
e se encerrar às 17h. O TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) recomenda que o 
horário das 7h às 10h seja preferencial 
para eleitores com 60 anos ou mais. 
Quem tiver menos de 60 anos não 
será impedido de votar nesse horário 
preferencial, mas deverá aguardar 
em fila separada ou no final da fila.

O TSE também recomenda que 
cada eleitor leve sua caneta para as-
sinar o caderno de votação. Se não 
levar, o mesário deverá oferecer uma 
caneta, que deverá ser higienizada 
com álcool após cada uso. As mãos 
também deverão ser higienizadas 
antes e após o contato com a urna 
eletrônica.

Já o distanciamento na fila de vo-
tação e o uso de máscaras serão obri-
gatórios. Mas não haverá medição de 
temperatura na entrada. Para a Jus-
tiça Eleitoral, essa medição poderia 
gerar aglomeração na entrada.

E se não pode haver aglomeração 
na votação, também não será per-
mitido se aglomerar nos comícios. 
Apesar de a legislação permitir esses 
encontros, eles só serão realizados 
em cidades que autorizarem.

O QUE É PERMITIDO PELOS CANDIDA-
TOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES:

* Usar alto-falante ou amplifica-
dores de som das 8h às 22h;

* Distribuir panfletos e santinhos, 
fazer caminhada ou carreata acom-
panhada ou não de carro de som;

* Todo material gráfico que for 
distribuído precisa constar o CNPJ da 
campanha ou do candidato e da em-

presa que confeccionou e a tiragem;
* Publicar anúncios pagos em jor-

nais e revistas impressos e na versão 
online na internet;

* Divulgar a campanha em site 
próprio na internet e nas redes so-
ciais do candidato, partido ou coli-
gação. Os sites e as contas das redes 
sociais deverão estar hospedados em 
provedores nacionais;

* Propaganda por meio de men-
sagens enviadas pelo WhatsApp, 
SMS ou email para endereços cadas-
trados pelo candidato, partido ou co-
ligação, com mecanismo que permita 
o cancelamento;

* Bandeiras são permitidas nas 
ruas se tiver alguém segurando e se 
não atrapalhar a passagem;

* Adesivos nos carros no para-bri-
sa traseiro;

* Comícios com uso de aparelha-
gem de som fixa;

* Não serão permitidas aglome-
rações devido à pandemia do novo 
coronavírus.

O QUE É PROIBIDO
* Fixar bandeiras ou cartazes em 

postes, viadutos, passarelas, sinaliza-
ção de trânsito, pontos de ônibus ou 
árvores;

* Deixar cavaletes em calçadas ou 
passeios públicos;

* Pintar muro com nome ou nú-
mero do candidato, partido ou coli-
gação;

* Distribuir qualquer brinde, 
como bonés, camisetas, balões ou 
máscaras;

* Realizar showmícios, com parti-
cipação de artistas, inclusive em lives 
na internet;

* Propaganda em outdoors, inclu-
sive os eletrônicos;

* Propaganda paga na internet, 
em sites de pessoas jurídicas, com ou 
sem fins lucrativos, ou sites oficiais de 
órgãos da administração pública;

* Impulsionamento de conteúdo 
ou ferramentas digitais para alterar o 
teor ou a repercussão de propaganda 
eleitoral própria ou de terceiros;

* Venda de cadastro de endereços 
eletrônicos (emails) ou celulares;

* Manifestações anônimas, perfis 
falsos nas redes sociais, uso de robôs 
e fakenews;

* Propaganda via telemarketing;
* Disparo em massa de mensa-

gens eletrônicas sem a concordância 
do destinatário.

CALENDÁRIO ELEITORAL

Setembro
Dia 27 - Início da campanha nas 

ruas e na internet.

Outubro
Dia 9 - Início da campanha eleito-

ral gratuita no rádio e na TV;

Dia 31 - A partir desta data, ne-
nhum candidato poderá ser preso, a 
não ser em flagrante delito.

Novembro
Dia 10 - A partir desta data, ne-

nhum eleitor poderá ser preso, a não 
ser em flagrante delito ou por sen-
tença por crime inafiançável ou por 
desrespeito a salvo conduto;

Dia 12 - Último dia da propagan-
da eleitoral gratuita no rádio e na TV, 
para reuniões públicas e para realiza-
ção de debates no rádio e na TV;

Dia 13 - Último dia para publicar 
anúncios pagos em jornais e revistas 
impressos e suas reproduções na in-
ternet;

Dia 14 - Último dia, até as 22h, 
para propaganda eleitoral com alto-
-falantes ou amplificadores de som, 
para distribuir panfletos e santinhos, 
fazer caminhada ou carreata acom-
panhada ou não de carro de som;

Dia 15 - Realização do 1º turno 
das eleições, das 7h às 17h;

Dia 29 - Realização do 2º turno 
das eleições, das 7h às 17h;

Redes sociais ganham peso na corrida 
eleitoral; Veja o que pode ou não pode
TECNOLOGIA | Neste ano, devido à pandemia, a Justiça recomenda o uso das redes, desde que obedecendo as regras. Para evitar o uso indevido das redes sociais na campanha 
eleitoral, Facebook e Instagram já colocaram em funcionamento um centro de operação virtual para avaliar possíveis casos de fake news e ataques com perfis falsos 

Justiça Eleitoral recomenda o uso das redes sociais na campanha, mas obedecendo as regras



ANDERSON BARBOSA

O novo coronavírus prejudicou bas-
tante o trabalho desenvolvido pe-
la Coordenação de identificação 

do Instituto Técnico-Científico de Perícia 
(Itep). Com as Centrais do Cidadão fe-
chadas para evitar a propagação da Co-
vid-19, o prejuízo foi geral – ruim para o 
Estado, que deixou de arrecadar dinhei-
ro, uma vez que despencou a quantidade 
de carteiras de identidade emitidas pelo 
órgão, e pior ainda para os cidadãos, que 
tiveram dificuldade para conseguir tirar 
o documento. Nesta segunda-feira 28, 
com a reabertura de mais seis unidades 
de coleta de impressões digitais, o servi-
ço começa a ser normalizado. A meta é 
voltar ao patamar de 40 mil RGs emitidos 
por mês, média de antes da pandemia.

Na semana passada, voltaram a 
atender os postos do Itep localizados 
nas Centrais do Cidadão em Parnami-
rim, São Gonçalo do Amarante, Nova 
Cruz, Pau dos Ferros, Mossoró, Caicó e 
Canguaretama, além da unidade da Ri-
beira, em Natal. Hoje, voltam a atender 
as unidades nas Centrais do Cidadão 
de Macau, João Câmara, Currais No-

vos, Parelhas e Natal (Via Direta e Zona 
Norte), além da unidade de São José de 
Mipibu, que passa a funcionar em uma 
nova instalação, inaugurada na sexta-
-feira 25. As Centrais do Cidadão que 
ainda permanecem fechadas devem 
reabrir nos próximos 10 dias.

Antes de ir a um posto de atendi-
mento do Itep para requerer a cartei-

ra de identidade, o interessado deve 
agendar o atendimento no site http://
central.rn.gov.br/.

“Antes da pandemia, identidades 
podiam ser emitidas em todas as Cen-
trais do Cidadão. Também eram feitas 
em ações de cidadania desenvolvidas 
nos municípios e por meio de con-
vênios com câmaras municipais de 

vereadores e prefeituras. Atualmente, 
apenas algumas câmaras e prefeituras 
já voltaram a prestar o serviço, mas as 
ações de cidadania permanecem sus-
pensas por conta da Covid”, destacou 
Marcos Brandão, diretor-geral do Itep.

QUEDA E RETOMADA
O Agora RN teve acesso aos da-

dos que mostram a quantidade de 
carteiras de identidade emitidas pelo 
Itep ao longo de 2020. Nos dois pri-
meiros meses do ano, por exemplo, 
que são considerados de baixa pro-
dutividade, foram expedidos 60.406 
RGs, somando 1ª , 2ª e 3ª vias do 
documento, sendo 31.591 em janeiro 
e 28.815 em fevereiro. Em março, já 
em razão do fechamento dos postos 
de atendimento na metade do mês, o 
volume caiu para 21.268 identidades, 
queda de 26%. Já em abril, no auge 
do isolamento social, foram emitidas 
apenas 999 carteiras de identidade, 
redução de 96%.

Agora em setembro, já com a re-
abertura de alguns postos de atendi-
mento, a produtividade de RGs voltou 
a crescer, já passando de 15 mil car-
teiras, um salto de mais de 1.400% em 
comparação a abril.

Ainda de acordo com Brandão, 
com a reabertura gradual dos postos 
de atendimento, o objetivo do Itep e 
voltar a confeccionar 40 mil registros 
por mês, como antes da pandemia. “É 
a nossa meta”, reforçou, comemoran-
do a retomada.
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O Itep estabeleceu na semana 
passada uma portaria regulamen-
tando os casos de isenção para 
emissão de carteiras de identidade. 
Marcos Brandão explica que a no-
vidade é a regulação dessa gratui-
dade para as pessoas mais caren-
tes, adotando critérios para acesso 
ao benefício daquelas pessoas ins-
critas no Bolsa Família com renda 
per capita de até R$ 178.

“Nos demais casos o direito da 
isenção já existia, mas o inovador é a 
regulação da isenção para população 
pobre”, reforça Marcos Brandão, a res-
peito da portaria que foi publicada no 
“Diário Oficial do Estado” da última 
terça-feira 22.

O diretor informou que em 

época regular de atendimento ao 
público, quando não havia as difi-
culdades impostas pela pandemia 
do novo coronavírus, o universo 
de pessoas atendidas pela isenção 
na cobrança do RG chegava a pelo 
menos 39%.

O Itep concede isenções na 
emissão de carteiras de identidade 
nos seguintes casos:

* 1ª via;  via para pessoas que 
tiverem documentos perdidos ou 
danificados por ocasiões de en-
chentes no território do Rio Gran-
de do Norte;

* 2ª via para as vítimas de rou-
bo ou furto, caso no qual o interes-
sado deverá requerer a segunda via 
dentro do prazo de 30 dias a partir 

do evento, apresentando boletim 
de ocorrência registrado em dele-
gacias, identificando o documento 
furtado ou roubado;

* Para pessoas inscritas no Bol-
sa Família. Neste caso, o interessa-
do precisará apresentar cópia da 
Folha Resumo emitida pelo Cen-
tros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), onde conste a renda 
per capita de no máximo R$ 178.

A emissão gratuita de RG, aten-
dendo os critérios acima, é feita em 
qualquer posto de atendimento do 
Itep nas Centrais do Cidadão, con-
forme o horário de funcionamento 
das unidades, ou na sede do órgão, 
na Ribeira (Av. Duque de Caxias, 97), 
em Natal, das 8h às 14h.

DIVULGAÇÃO-ITEP-RN

Itep reabre 6 pontos de atendimento; 
meta é voltar a emitir 40 mil RGs/mês
SERVIÇO | Nesta segunda 28, com a reabertura de mais seis unidades de coleta de impressões digitais, o serviço começa a ser normalizado. A meta é voltar ao patamar de 40 mil carteiras 
de identidade emitidos por mês, média de antes da pandemia. Hoje, retornam as Centrais do Cidadão de Macau, João Câmara, Currais Novos, Parelhas e Natal (Via Direta e Zona Norte)

Gráfico do Instituto Técnico-Científico de Perícia mostra a queda e a retomada da quantidade de carteiras de identidades emitidas pelo órgão

Postos de atendimento do Itep, aos poucos, estão sendo reabertos em todo o estado

Itep regulamenta isenção para 
carteira de identidade; confira critérios



O número de pequenos negócios 
que vendem por meio de canais 
digitais chegou a 66%, de acordo 

com levantamento do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) de julho deste ano. Nas edi-
ções anteriores da pesquisa, de maio e 
junho, o percentual era de 59% e 64%, 
respectivamente.

De acordo com o Sebrae, 50% já 
vendiam por meio de redes sociais, apli-
cativos ou internet antes da pandemia e 
15% passaram a investir nas plataformas 
devido à crise.

Em contrapartida, 34% disseram 
não usar as ferramentas. 13% por sabe-
rem como esta estratégia se aplica no 
negócio, 6% não pretendem aderir a 
estas tecnologias e 16% ainda não come-
çaram, mas querem usar as redes para os 
negócios em breve.

A pesquisa foi realizada de 27 a 31 
de julho. Mais da metade dos pequenos 
negócios utiliza o Whatsapp for Business 
— 58%, sendo que 12% começaram a 

usar por causa da crise e 46% já usavam 
anteriormente.

Em seguida, os aplicativos mais usa-
dos são programa (software ou aplica-
tivo) de gestão e propagandas pagas no 
Google, Facebook ou Instagram (44% em 
ambos os casos).
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100% POTIGUAR. 100% NO RN.

Unimed Natal,
POTIGUAR DE CARTEIRINHA

como você.

Fale com a gente:

@unimednatal

unimednatal.com.br

REPRODUÇÃO

Seis em cada 10 pequenas empresas 
usam canais digitais para vender 
PESQUISA | Mais da metade dos pequenos negócios utiliza o Whatsapp for Business. Em contrapartida, 34% disseram não usar as ferramentas. 13% por saberem como esta estratégia se 
aplica no negócio, 6% não pretendem aderir a estas tecnologias e 16% ainda não começaram, mas querem usar as redes para os negócios em breve. A pesquisa foi realizada em julho

O número de pequenos negócios que vendem por meio de canais digitais chegou a 66%, de acordo com levantamento realizado pelo Sebrae

66%
50%

PEQUENOS NEGÓCIOS QUE VENDEM 
PELA INTERNET CHEGOU A

DE  ACORDO COM O SEBRAE, 

Á VENDIAM POR MEIO 
DE REDES SOCIAIS
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MARCELO HOLLANDA

Máscara abaixo do nariz, no quei-
xo, pendurada no pescoço ou 
displicentemente balançando 

em uma das orelhas, prestes a cair. Más-
cara no bolso, na bolsa ou no porta-luva 
do carro. Abaixada toda vez que se co-
meça uma conversa. Um sinal de consi-
deração e para que a voz seja mais bem 
ouvida.

A proteção, que ficou conhecida no 
Brasil com a Gripe Espanhola, em 1918, 
tem defensores ferrenhos no bairro do 
Alecrim, campeão absoluto em aglome-
rações e ausência da máscara tão solici-
tada pelas autoridades sanitárias como 
a prevenção mais fácil e barata contra o 
novo coronavírus.

Seja lá quem for perguntado, dirá que 
é importante usar. Só que poucos usam. 
E quem usa confessa que só troca uma 
vez por dia, contrariando todas as reco-
mendações dos especialistas.

Na última sexta-feira 25, no calor do 
meio da manhã, já beirando 30 graus, 
amigos caminhavam por quadras para 
fazer a vacinação de animais domésticos 
na região. Estavam totalmente paramen-
tados, com capotes, luvas, óculos, másca-
ra e proteção de cabeça, EPI completo. 
Um deles comenta: “É como se ninguém 
estivesse nem ai com essa doença”.

O cruzamento da Caícó com a Antô-
nio Basílio foi escolhido por acaso, como 
ponto de observação da reportagem. 
Enquanto em outros pontos da cidade 
o uso da máscara é quase absoluto, já 
que é imperativo para que as pessoas 
ingressem em lojas e supermercados, já 
na informalidade do comércio de rua o 
perigo é desafiado constantemente. E 
todo mundo tem uma história diferente 
para contar, mas que acaba sempre com 
uma desculpa esfarrapada para não usar 
máscara de proteção.

Carlos Eduardo Valentim, 48 anos, 
por exemplo, esqueceu a dele em casa, 
mas já ligou pedindo para que a mulher 
saísse correndo de casa com uma. “Nem 
eu e nem ela contraímos o vírus”, explica 
ele, sem nunca ter feito qualquer teste, 
apesar da rotina na mesma banca de fru-
tas e verduras há 12 anos.

Ele é tão conhecido que um dos 
clientes chega de carro com a máscara 
arriada no queixo, pedindo isto ou aquilo, 
alguns (não é o caso) falando mais alto 

para serem ouvidos.
Morando só ele com a companheira, 

Valentim conta ter sabido de casos de 
Covid 19, sem nunca ter sido apresenta-
do pessoalmente a um contaminado. “Se 
a pessoa tem e vem aqui e não sabe que 
tem, a gente também não fica sabendo”, 
raciocina o feirante.

Ao passar nesse momento pela ban-
ca de frutas, o porteiro Marcelo de Assis, 
53 anos, exibe com orgulho a máscara re-
tirada do bolso, toda dobrada para caber 

na palma da mão. E explica que não usa 
porque teve Covid em julho, ficou afas-
tado do trabalho por 14 dias, não sentiu 
absolutamente nada e agora é vida que 
segue.

A razão para não usar máscara de 
proteção, mas portá-la no bolso, tem 
uma explicação comum para quase to-
do mundo que age da mesma maneira: 
sem a proteção não se pode entrar nas 
lojas, que mantém protocolos rígidos de 
segurança da porta para dentro. Mas da 

porta para fora é como se a pandemia 
não existisse.

Para o eletricista de automóveis Assis 
de Paula, 33, no entanto, o coronavírus 
trouxe um conjunto de más notícias que 
ele dificilmente esquecerá, embora tenha 
como hábito não usar máscara quando 
inspeciona a fiação de um carro ou fala 
com os colegas, alguns com máscaras e 
outros sem.

Depois de perder o emprego que ti-
nha com carteira assinada e esconder o 

fato da mulher por quase uma semana 
para não piorar o clima em casa, Assis 
sentiu um conjunto de sintomas igualzi-
nho o da Covid, só que não comprovados 
por exame.

“Tive muita dor de cabeça, dor no 
corpo, febre e o paladar sumiu e não vol-
tou até agora”, diz ele, que também não 
conseguiu receber nenhuma parcela do 
auxílio emergencial do governo até agora. 
Durante o tempo de convalescença, com 
três filhos em casa – a caçula de um ano 
e três meses – ele diz que foi buscar bicos 
na rua quase todos os dias. “Parei de tra-
balhar não, chefe, mas fiquei com muito 
medo de tudo”, confessa.

TEM QUE COBRIR O NARIZ E A BOCA
Um estudo realizado por pesquisa-

dores da Universidade da Califórnia, nos 
Estados Unidos, e publicado pela New 
England Journal of Medicine, constatou 
que o uso de máscara de proteção contra 
o novo coronavírus pode gerar uma res-
posta imunológica e reduzir a gravidade 
da doença nas pessoas garantido que a 
maioria das alterações são assintomáti-
cas.

Na semana passada, a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) reforçou 
a orientação para o uso correto da más-
cara de proteção. Mas para ter uma ação 
eficaz e evitar a transmissão, ela deve ser 
usada cobrindo o nariz e a boca ao mes-
mo tempo.

“Mascara não é adereço para o 
queixo! E mesmo quando uma pessoa é 
contaminada, usando uma máscara, ela 
se protege, podendo ter um quadro mais 
leve ou assintomático”, explica o secretá-
rio estadual de saúde Cipriano Maia.

Até a última quarta-feira 23, segun-
do a Sesap, o Rio Grande do Norte tinha 
2.356 mortes causadas pela Covid-19. Is-
so representou um aumento de 298 casos 
confirmados de infecção pelo novo coro-
navírus até a última quinta-feira, com o 
número total de contágios elevado para 
68.059 no Rio Grande do Norte.

Segundo a Sesap, a taxa de transmis-
sibilidade (Rt) no Rio Grande do Norte 
está em 0,92. O número representa a ca-
pacidade de contágio do vírus. Hoje, 128 
municípios estão em situação de perigo 
ou risco, significando que a taxa está em 
1,03. Ou seja, uma pessoa infectada pode 
transmitir o vírus para mais de um indi-
víduo.

Desleixo no uso de máscaras 
preocupa autoridades em Natal
CRÍTICA | Todo mundo tem uma história diferente para contar, mas que acaba sempre com uma desculpa para não usar a proteção, que é consierada eficaz contra o coronavírus. 
Equipe do Agora RN foi até o coração do centro comercval de Natal, no bairro do Alecrim, e flagrou muita gente sem usar a máscara, que é considerada eficaz no combate da doença

Equipe de reportagem do Agora RN percorreu ruas do bairro Alecrim, e encontrou até manequins de lojas com máscaras penduradas no queixo

Carlos Eduardo Valentim, 48 anos, esqueceu a máscara dele, mas já ligou pedindo para que a mulher saísse correndo de casa com uma para ele

NÃO ESQUEÇA

• Use a máscara sempre que 
sair de casa;

• Ao sair, leve uma máscara re-
serva para realizar a troca a cada 
02 horas de uso;

• Leve uma sacola para guar-
dar uma máscara, caso seja preci-

so trocar;
• Evite tocar ou ajustar uma 

máscara, enquanto estiver usan-
do;

• Use máscara quando estiver 
tossindo e espirrando, assim você 
evita transmitir o vírus para ou-

tras pessoas;
• Faça uso da máscara caso, 

cuidando de uma pessoa com do-
enças respiratórias;

• Além de usar uma máscara, 
realize uma limpeza frequente 
das mãos com água e sabão ou 

higienize com álcool em gel 70%;
• Após usar a máscara, descar-

te-a em local adequado e lave bem 
as mãos;

• Utilize uma máscara do tipo 
cirúrgico ou de pano (com pelo 
menos duas camadas de pano, 

como algodão, tricoline ou TNT). 
A máscara N95 é de uso dos pro-
fissionais de saúde;

• Lembre-se: uma máscara é 
de uso individual e deve cobrir to-
talmente o nariz e a boca, ficando 
bem ajustada ao rosto.



"Temos o compromisso de re-
cuperar o Forte dos Reis Magos e 
entregar para a população do Rio 
Grande do Norte dentro de oito 
meses. Encontramos um projeto 
cheio de problemas e, graças ao 
trabalho da Segri, resolvemos. 
Em breve vamos assinar a or-
dem de serviço para que as obras 
voltem e sejam concluídas até o 
meio do ano que vem, com a � s-
calização da Setur e da FJA", disse 
a governadora.

A obra de recuperação do 
Forte dos Reis Magos, que é co-
ordenada pelo Governo Cidadão, 
será retomada após o acerto feito 
entre a gestão estadual, por meio 
da Segri, e o Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do RN (MPjTCE-RN) no 
início de setembro.

Paralisada por erros de proje-
to e atraso na entrega dos servi-
ços por parte da empresa respon-
sável, a obra iniciada no � m de 
2018 está apenas 8% executada. 
O investimento vai tratar de áreas 
como piso, teto e acessibilidade, 
além da readequação das salas de 
exposição e lojas.

A FORTALEZA
Contrastando com as belezas 

naturais, a Fortaleza dos Reis Ma-

gos é um dos atrativos turísticos 
da Noiva do Sol. A edi� cação con-
ta um pouco da história da capi-
tal potiguar e de todo o estado do 
Rio Grande do Norte.

Construído para proteger 
Natal ainda na época de sua co-
lonização, a forti� cação � ca na 
Praia do Forte, na Zona Leste da 
cidade. Hoje, a Fortaleza abriga 
um museu, que também está 
fechado aguardando as obras de 

revitalização da estrutura.
A construção do forte de-

morou 30 anos, sendo concluída 
em 6 de janeiro de 1598, dia de 
Reis. A data é feriado municipal 
em Natal. E foi erguida sobre os 
arrecifes para garantir que o em-
basamento fosse sólido. Foram 
utilizados principalmente areia, 
óleo de baleia, bronze e grandes 
pedras de granito trazidos de 
Portugal.
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ASSECOM

A construção da fortaleza demorou 30 anos, sendo concluída em 6 de janeiro de 1598 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. CHRISTIAN AKIRA UYESAKA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do CPF/MF n° 286.271.828-92, 
RG n° 27522117-9, residente e domiciliado na Rua dos Marlins, n° 1717, Tibau do Sul, Praia da Pipa/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 Rua dos Cisnes, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de 
Tibau do Sul/RN, número 1.0101.020.03.0916.0000.4 e sequencial número 1.005892.3, CEP: 59.178-000 Tendo as 
seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 15,00m, com a Rua dos Cisnes; Ao Leste, do ponto 
P2 ao P3 com 33,00m, com as Sras. Leila Barbos Santos e Monica Patricio Alves da Silva; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 
15,00m, com o Sr. Abel Artur Marinho; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 33,00m, com o Sr. Alberto Eduardo Quinteiros. 
Seguindo as seguintes Coordenadas Geográficas de GPS PARA UTM: P1 273380.73/9310225.23  P2 
273391.93/9310234.44 P3 273413.37/9310209.54 P4 273402.37/9310199.34. Memorial correspondente ao serviço 
registrado no CREA/RN com ART n° RN20190258407. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é 
R$ 99.000,00. O requerente alega 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. Alberto Eduardo Quinteiros, o Sr. Abel Artur 
Marinho, a Sra. Leila Barbos Santos, a Sra. Monica Patricio Alves da Silva, 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, 28.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

                                                 Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 
                                                Fiscalização Profissional do Estado do Rio Grande do Norte 

SINSERCON/RN 
CNPJ: 40.997.991/0001-43 - E-mail sinserconrn@gmail.com 

SINSERCON / RN 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

            O Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do Estado do Rio Grande do Norte 
– SINSERCON/RN vem CONVOCAR toda a categoria profissional no Estado do Rio Grande do Norte, para ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, em conformidade com Estatuto, a realizar-se em sua sede, sito na Rua Vigário Bartolomeu, 
635, Edif. 21 de Março, Sala 410, Cidade Alta, Natal-RN, no dia 06 de outubro de 2020, às 18h30min em Primeira 
Convocação, e às 19h00 em Segunda e última Convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia, O presente 
Edital de Convocação estará afixado na sede do SINSERCON/RN. Natal/RN, 28/09/2020. José Dantas de Oliveira Filho – 
Presidente do SINSERCON/RN 

1) Eleição da Comissão Eleitoral, conforme artigo 87 do Estatuto da Entidade. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO 3JM LTDA, CNPJ: 30.436.783/0001-11, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de operação, para 
um posto de revenda de combustíveis líquidos com capacidade de 60m3, com Troca de Óleo, localizado na Rua 
Deputado Aristófanes Fernandes, 315, Prefeito Jaime Batista. CEP: 59.515-000. Angicos/RN.

JOÃO MARIA DE MACÊDO
SÓCIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINERAÇÃO OURO BRANCO LTDA, 05.050.532/0001-57, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação para a Extração Mineral de calcário, com área de lavra de 7,1 há e volume de 1000 m3/mês localizada 
no Sítio Maxixe, Zona Rural de Felipe Guerra/RN.

WADIH JEMIL ASFORA NETO
Sócio - Gerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Pedra Azul Mineradora Ltda., CNPJ: 02.865.476/0001-10, torna público que foi concedida pelo Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação da Licença de 
Operação nº 2016-104536/TEC/RLO-0524, com validade até 24/09/2026, para extração mineral de Feldspato e 
Turmalina em uma área de 37,10 ha. (trinta e sete vírgula dez hectares) e volume de 2.500 m³/mês, localizada 
nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 761.696,00 mE; 9.260.695,00 mN, Datum SIRGAS 2000. 
O empreendimento está vinculado ao processo nº 840.030/1987, junto à Agência Nacional de Mineração (ANM).

SEBASTIÃO LOURENÇO FERREIRA
DIRETOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Phoenix Óleo e Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a de Licença de Instalação e 
Operação, com prazo de validade até 24/09/2022, em favor do empreendimento 01 (uma) linha de surgência 
do poço petrolífero de código código, coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000, e extensão: 
7-CCZ-0002-RN: 9.410.271,00 mN; 704.603,00 mE, com 700,00 metros de extensão e produção escoada para 
a Estação Coletora Satélite CCZ (9.410.365,00 mN; 705.141,00 mE), localizada no Campo de Produção Concriz 
(CCZ), município de Mossoró/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

REFORMA | Governadora visitou o ponto turístico na tarde deste domingo 27. Ordem de serviço para o retorno 
das obras de revitalização será assinada dentro dos próximos dias, com um investimento de R$ 3,9 milhões

A governadora Fátima Bezerra 
visitou neste domingo 27 a área da 
Fortaleza dos Reis Magos, na Praia 
do Forte. A reforma do prédio histó-
rico será retomada pelo governo es-
tadual, que a� rmou ter resolvido as 
questões que travavam do processo 
iniciado ainda em 2018. 

A ordem de serviço para o retor-
no das obras será assinada dentro 
dos próximos dias, com um investi-
mento de R$ 3,9 milhões.

Durante a visita, a chefe do Exe-
cutivo constatou a situação do aces-
so ao forte e encontrou os policiais 
militares que fazem a segurança do 

setor. O governo, por meio das secre-
tarias de Estado do Turismo (Setur) 
e de Gestão de Projetos e Metas de 
Governo e de Relações Institucionais 
(Segri) e a Fundação José Augusto 
(FJA), está levantando informações 
para formatar o projeto de recupera-
ção da área.

Durante a visita, a chefe do Executivo constatou a situação do acesso ao forte e encontrou os policiais militares que fazem a segurança do setor

Fátima visita o Forte dos Reis Magos 
e promete reabertura em 8 meses

Ponto turístico deve ser reaberto à visitação em 8 meses
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NATHALLYA MACEDO  

Especialmente durante a pan-
demia da Covid-19, a comédia 
exerce o papel de válvula de 

escape. Em meio a tantas di� culda-
des, tem a função de ajudar a digerir 
momentos árduos com doses de 
leveza, além de ser praticamente 
uma referência histórica e social – 
retratando a realidade através de um 
ângulo diferenciado. Reconhecendo a 
importância do sorriso, o humorista 
potiguar Talokudo teve a ideia de pro-
duzir vídeos todos os dias para aliviar 
o isolamento.   

“No início da quarentena, precisei 
cancelar vários shows e eventos, mas 
sabia que não ia conseguir � car pa-
rado. Então prometi que produziria 
ao menos um vídeo por manhã, para 
que meus seguidores começassem o 
dia bem”, contou ao Agora RN. A pro-
messa continua sendo cumprida e, 
agora, Talokudo já acumula mais de 
1 milhão e 400 mil seguidores no Tik-
Tok, aplicativo que reúne criadores de 
conteúdo e que ganhou destaque nos 
últimos meses.   

Talokudo é o nome artístico de 
Antônio Edson Oliveira dos Santos. 

Nascido em Mossoró, ele começou a 
trabalhar aos 16 anos como motoboy, 
mas o talento inegável levou o jovem 
para outros caminhos. O artista deu 
os primeiros passos na internet com 
paródias divertidas de músicas fa-
mosas como “Porque Homem Não 
Chora”, do cantor Pablo. Em 2017, 
foi o campeão do quadro “Canjica 
Show” do programa Legendários, na 
RecordTV. Já em maio deste ano, ele 
competiu com humoristas do Brasil 
inteiro e venceu o “Gonga la Gonga”, 
no Caldeirão do Huck.   

Depois disso, Talokudo criou uma 
novela virtual com personagens base-
adas na própria família. “Dona Jacin-
ta é aquela mãe que cria os � lhos na 
base da ignorância, mas que chega a 
ser cômica. Katia é uma adolescente 
‘danada’ que adora namorar escondi-
do. Já Ketley é uma criança super ino-
cente e chorona. Meu objetivo com as 
histórias delas é fazer rir, por isso levo 
situações engraçadas e tipicamente 
nordestinas para os vídeos”. 

 “Estamos vivendo uma época 
muito triste com pessoas perdendo 
os empregos e com problemas de 
saúde. Precisamos provar o amor ao 
próximo, então até o nome da novela 

vem desta premissa: ‘É dando que se 
recebe’ tem o objetivo de levar uma 
mensagem de carinho através da 
comédia, que está se tornando 
um remédio diário para todos 
nós”. 

Foi com a novela online 
que Talokudo viralizou nas 
redes sociais. “Considero 
uma ruptura de tempo e 
espaço: consegui estar em 
vários lugares de uma só 
vez por causa da internet”, 
a� rmou. A maior recompen-
sa, para ele, é gerar a sensação 
de identi� cação entre os fãs. “Os 
comentários me dão forças para 
continuar. Não sou só comediante, 
mas tenho um trabalho de médico 
também. Pessoas com depressão 
me procuram e me agradecem pelas 
piadas”.    

ROSTO DA NOVA GERAÇÃO  
Talokudo tem Tirulipa e Whin-

dersson Nunes como referências na-
cionais e, assim como eles, já é con-
siderado um dos principais rostos da 
nova geração de humoristas brasilei-
ros. “Mas o meu maior exemplo é Jim 
Carrey. Assisti cada � lme dele e � co 

encantado até hoje com as atuações 
versáteis”. Para crescer ainda mais, o 
artista pretende continuar exploran-
do as plataformas digitais e espetácu-
los presenciais de stand up comedy, 
assim que possível. “Sinto falta dos 
palcos e da troca de energia com o 
público. Estou planejando uma turnê 
nacional e, quem sabe, alguns shows 
fora do país”.   

TALOKUDO PROVA QUE RIR 
É SEMPRE O MELHOR REMÉDIO
SUCESSO NA COMÉDIA  | Humorista 
mossoroense explodiu na internet 
e conquistou mais de 1 milhão e 
400 mil seguidores no TikTok. Ao 
Agora RN, Talokudo contou que 
produz conteúdo todos os dias 
para ajudar as pessoas  

Aproxime a câmera do seu 
smartphone, leia o QR Code acima
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KELPSFLIX 
Candidato a prefeito de 

Natal bem ‘inteirado’ com as 
novidades das redes sociais e 
das plataformas de streaming, o 
deputado estadual Kelps Lima 
resolveu usar a criatividade para 
‘chegar’ ao eleitor. E criou uma 
‘versão’ do Net� ix para divulgar 
sua história de vida e trabalho em 
temporadas e episódios, como 
numa série: é o KelpsFlix. 

SE APRESENTANDO 
Na apresentação de sua ‘série’, 

que é dividida em oito episódios 
na primeira temporada (ele já 
anuncia a estreia da segunda), ele 
a� rma que abriu mão do fundo 
eleitoral e de qualquer acordo 
� nanceiro para coligar com 
partidos em troca de tempo de TV. 

CRIATIVO 
Os episódios do KelpsFlix já 

disponíveis são intitulados: “Eu 
nasci no Alecrim”, “As vilas de 
Natal”, “Brincando nas ruas”, “Os 
amigos de infância”, “Montando 
a própria bicicleta”, “Formado 
em Direito”, “Homem de família” 
e “Um natalense na Prefeitura”. 
Todos curtos, com cerce de três 
minutos. 

AUSENTE 
Tem vereador natalense 

indignado com ausência da 
secretária da STTU, Elequicina 
Santos, em audiência na Câmara 
Municipal de Natal para discutir 
as mudanças em linhas e 
itinerários no transporte público 
da capital. 

SEM EXPLICAÇÃO 
Entre os edis insatisfeitos 

com o ‘sumiço’ de Elequicina 
está o autor da solicitação para 
a convocação da secretária, 
Maurício Gurgel. “Incrível como o 
usuário de transporte público de 
Natal é desrespeitado!”, comentou 
ele a respeito da situação.  

ADJUNTO NÃO SERVE 
Segundo o vereador, a 

secretária da STTU deveria 
ter comparecido, no início da 
semana passada, na Câmara 
Municipal “para dar detalhes e os 
motivos das mudanças nas linhas, 
itinerários, extinção de linhas e 
redução de frota de ônibus da 
capital”. “No seu lugar ela enviou 
o Secretário Adjunto e nós não 
aceitamos”, disse.

APAREÇA
Para Maurício Gurgel, o 

“desrespeito” de Elequicina “se 
estende a nós parlamentares” 
e não apenas ao usuário de 
transporte público. “Suspendemos 
a audiência de convocação até que 
a titular da pasta compareça na 
Câmara e tire todas as dúvidas do 
usuário”, garantiu o parlamentar.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
El País: “Um milhão de vidas a 

menos. Em plena transformação 
e diante de uma crise econômica 
e política, o mundo atinge 
o número simbólico sem 
perspectivas de um final próximo 
da pandemia, mas com novas 
defesas diante da segunda onda 
e com esperança nas primeiras 
vacinas”. 

contágio de 1 milhão por dia 
quando doença recebia pouca 
atenção. 

Valor: Pelo 3º dia consecutivo, 
Reino Unido quebra recorde de 
casos de covid-19. Mais 6.874 
pessoas foram diagnosticadas com 
a doença nas últimas 24 horas. 
França ultrapassa marca de 500 mil 
casos.

The Economist: Pandemia de 
covid-19 é pior do que mostram 
os números oficiais. O mundo se 
aproxima da marca oficial de 1 
milhão de mortes pelo vírus, mas 
dado real pode ser o dobro, com 
10% da população já infectada; 
pesquisas em 29 países sugerem 

As empresárias natalenses Marília Navarro e Cecília Sales 
comemorando 1 ano da Beat.Co, marca fitness criada por elas e que 
já é sucesso na capital, com loja física no Tirol

Ex-governador Robinson Faria, que aparentemente tem trabalhado 
para voltar à vida política, fez ‘pit stop’ neste domingo em Tangará 
para provar o famoso pastel da região
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TEM FOGO AQUI 
Não é só na Amazônia e no 

Pantanal que o bioma sofre com 
os incêndios � orestais. Aqui no 
Rio Grande do Norte, o Corpo de 
Bombeiros está com a demanda 
de trabalho alta por conta das 
queimadas, bem maior do que 
no ano passado. As chamadas 
estão constantes desde meados de 
setembro. 

BÊNÇÃO PRÉ-CAMPANHA 
O deputado estadual e candidato 

a prefeito de Natal Hermano Morais 
reservou um tempinho na agenda 
deste domingo para, junto de sua 
vice, Tatiana Pires, receber as bênçãos 
do Padre Flá vio Bezerra, na Catedral 
Metropolitana. Nada melhor para 
iniciar a campanha eleitoral. “Pude 
contar com uma oraç ã o para iluminar 
a nossa caminhada, na casa de Nossa 
Senhora da Apresentaç ã o, padroeira 
da nossa cidade”, disse ele.  

ACERTO 
Aliás, a candidata a vice de 

Hermano, Tatiana, é secretária de 
Mulheres do PSB do RN. Mulher 
negra, tem ao seu lado a luta pelos 
direitos humanos e de igualdade 
racial. A chapa do PSB acaba seguindo 
a mesma linha do PT na de� nição da 
vice, que tem Elizabeth Lima, uma das 
fundadoras do movimento negro e de 
mulheres negras no RN, na disputa ao 
lado do senador Jean Paul Prates.   

BALANÇA MUDANDO 
Trump con� rma indicação de 

juíza conservadora e a Suprema 
Corte dos EUA pode se mover para 
a direita. É o que informa o El Pais 
Brasil, segundo o qual a nomeação da 
jurista católica e contrária ao aborto, 
Amy Coney Barrett, deve “agitar a 
campanha presidencial e dominar os 
debates dentro do Senado americano 
sobre a sua possível aprovação”.  

NÃO DÁ PARA RELAXAR... 
A gente quer... e até relaxa um 

pouco. Mas quando se lê todo os dias 
sobre o coronavírus percebe-se que 
não é simples assim. Aqui no Brasil, 
quase todos já relaxaram de vez, ou 
estão se cuidando bem menos. Há 
cidades como Manaus, que muitos 
acreditavam que havia atingido a 
imunidade de rebanho, voltando 
a � car em situação crítica e com 
possibilidade de fechar tudo outra vez.  

CENÁRIO 
O portal UOL divulgou ontem 

que “onda de casos de covid-19 
em Manaus contraria esperança 
de imunidade de rebanho”. “A 
cidade de Manaus, no Amazonas, 
fechou bares e praias em rios para 
conter uma nova onda de casos de 
coronavírus”. 

É isso o que queremos para o RN?   
A propósito, o Brasil teve 732 

mortes e mais de 25 mil (!) novos 
casos de Covid-19 em 24 horas neste 
domingo.

Antes da campanha: As bênçãos do padre Flávio Bezerra, na 
Catedral Metropolitana, para os candidatos do PSB a prefeito de 
Natal, Hermano Morais, e a vice, Tatiana Pires
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 Luis Miranda vive Madame 

Sheila, uma socialite em quarentena, 
no espetáculo online que estreia 

quinta-feira, às 21h...  ... São oito 
atos, com exibição no site do Teatro 
Unimed.   A partir desta terça-feira, 

Marcelo Tas volta a apresentar o 
seu “#Provoca” dos estúdios da TV 
Cultura.  Na próxima sexta-feira a 
Record exibe o último episódio da 
segunda temporada do “Top Chef”. 
 A atriz Pamela Tomé já é uma das 
certezas no elenco de “Gênesis”, da 
Record.  A CNN Brasil vai exibir, 
nesta terça, 22h, o primeiro debate 

entre Joe Biden e Donald Trump...  
... Transmissão em tempo real com 
a CNN e tradução simultânea...  ... 
A mediação será de Chris Wallace, 

da Fox News.  O BandNews 
também acompanhará o debate, com 
a participação do embaixador Sergio 
Amaral como convidado especial...  
... E também já promete acompanhar 
os próximos encontros, nos dias 15 e 

22 de outubro.
 Emanuel Jacobina, autor, está 

trabalhando numa sinopse para as 19h.

Pandemia obriga Globo a mudar formato do “Show da Virada”
A Globo está con� rmando a 

gravação do “Show da Virada”, em 
um formato diferente, dentro do 
chamado “novo normal” e sem 
presença de público, agora em 
novembro.

Os artistas que irão participar 
começaram a ser avisados 
na semana passada, sabendo 
que o programa irá obedecer, 
obrigatoriamente, um esquema 
bem diferente.

Nada de externas e uma 
necessária divisão dos trabalhos.

Algumas das bandas e cantores 
convidados serão chamados para 
gravar nos próprios estúdios da 
Globo, enquanto outra parte 
entrará por meio de lives, um 
recurso tão recorrente nos tempos 
de pandemia.

Dividir o “Show da Virada” 
entre presencial e participações 
remotas foi a solução encontrada 

para manter o formato em pé, na 
grade especial de � m de ano.

E adequando-se, 
naturalmente, ao momento em 
que o distanciamento ainda é 
necessário e aglomerações não são 
permitidas.

Ivete Sangalo, não mais 
integrante do “� e Voice”, ainda 
não tem presença con� rmada 
no “Show da Virada”, mas fará o 
“Criança Esperança”.  

 ISABELLA PINHEIRO

QUASE CERTO
Para o começo de 2021, a Globo 
deve apresentar uma nova tem-
porada do “Fora de Hora”, com 
Paulo Vieira e Renata Gaspar.
Isso está quase certo. Assim 
como, em janeiro, as exibições 
das séries “Os Carcereiros” e 
“Simonal”.

POSSIBILIDADES
Roberto Cabrini deve continuar 

apresentando o “Conexão Repórter” 
até o � nal de outubro, quando irá 
vencer o seu contrato com o SBT. Por 
enquanto, mesmo admitindo contatos, 
ele ainda não negocia com outra 
emissora.

MESMA SITUAÇÃO
A situação do Cabrini é semelhante 

a de Rachel Sheherazade. Ela também 
continuará apresentando o “SBT 
Brasil” até o � nal do próximo mês. E 
também não acertou nada até agora 
sobre o futuro. 

TERROR
O momento no jornalismo do SBT 

já é dos mais complicados. E, como se 
não bastasse, � guras de lá de dentro 
estão espalhando informações que só 
tumultuam ainda mais o ambiente. É 
como se a redação fosse fechar.

PONTO FINAL
A Band tem posição � rmada e não 

vai entrar no leilão da Sul-Americana.
Entende-se que, para a situação 

atual, números de jogos e horários, os 

HORÓSCOPO

Nesta terça, a Lua segue fi rme em sua Casa 9 e 
desperta seu lado aventureiro, que já é bem afl orado 
normalmente. O astral é favorável para fazer contatos 
com pessoas de fora, matar a saudade de alguém que 
está longe ou embarcar em uma viagem.

A Lua estimula o desejo de passear, conhecer um lugar 
novo ou fazer uma viagem rápida. Pena que nem sempre 
querer é poder, por isso, antes de seguir seus desejos 
analise os riscos e não esqueça de se proteger bem se 
tiver que colocar os pés na rua, Libra! 

Hoje, a Lua segue em sua Casa 8 e o desejo de modifi car 
algumas coisas pode falar mais alto, seja na vida pessoal 
ou profi ssional. Aproveite o momento para mexer 
na decoração, mudar os móveis de lugar ou deixar os 
antigos hábitos para trás. 

Confi e em seus instintos na hora de lidar com dinheiro: 
a Lua segue em sua Casa das Posses e garante boas 
energias em tudo o que envolva fi nanças. Escorpião já é 
desconfi ado por natureza e, agora, pode se tornar ainda 
mais apegado ao que possui.

Graças à Lua, seus relacionamentos continuam 
recebendo excelentes energias e você fará o possível 
para fi car perto das pessoas queridas. Aproveite para 
explorar sua habilidade para lidar com as pessoas no 
trabalho, assim, será mais fácil fi rmar parcerias.

Com as boas energias enviadas pela Lua, que segue 
fi rme em seu signo, você esbanja disposição para cuidar 
dos próprios interesses. Reserve um tempo para curtir 
seus passatempos preferidos, traçar novas metas ou 
planejar o futuro. 

Com a entrada do Sol em sua Casa 4, os assuntos 
relacionados à família ganham destaque nas próximas 
semanas. Esse é um bom momento para reforçar os laços 
com os parentes que andavam distantes, passar mais 
tempo em casa com o pessoal e curtir o seu cantinho. 

Você vai contar com as melhores energias para dar um salto 
na vida profi ssional a partir de agora, Capricórnio! É que o 
Sol entra no ponto mais alto do seu Horóscopo e eleva seu 
lado ambicioso e focado no trabalho. A Lua continua em 
seu inferno astral.

Hoje, o desejo de sair da rotina e curtir cada momento 
tem tudo para crescer graças ao Sol, que entra em 
Libra e ativa a sua Casa 3 nos próximos dias. Reserve 
um tempo para curtir seu passatempo preferido, mas só 
depois de cumprir suas obrigações, ok? 

Com a Lua em sua Casa das Amizades, você tem 
tudo para buscar a companhia das pessoas próximas, 
especialmente os amigos. Procure expandir seus 
interesses e envolva-se em novas experiências no 
trabalho -- a Lua também vai ampliar seus horizontes.

Com as boas energias lunares, assunto ligado a herança 
ou dinheiro que envolve familiares pode ser resolvido 
numa boa e sem grande alvoroço. Faça um esforço para 
preservar a relação com o pessoal de casa e aposte na 
diplomacia para evitar confl itos. 

No que depender do Sol, você vai entrar em uma fase 
movimentada a partir de hoje, Peixes! É que o Sol entra 
em sua Casa 8, sinal de que você estará mais aberta às 
mudanças e não terá medo de cortar da sua vida tudo o 
que não está acrescentando algo positivo. 

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)

campeonatos russo, alemão e italiano 
já bastam.

MUDANÇA
Diante dos tantos cuidados que 

devem ser tomados, a Record só irá 
reiniciar os trabalhos de “Gênesis” na 
segunda quinzena do próximo mês. 
Não mais no dia 1º. Os seus estúdios só 
serão reabertos, como aconteceu com 
“Amor Sem Igual”, no instante em que 
houver total segurança para todos.

TERMINANDO
“Game dos Clones”, da Sabrina 

Sato, produção da Endemol, vai 
concluir as suas gravações até o dia 10.

Será disponibilizado, antes, 
pela Amazon Vídeo e já tem estreia 
con� rmada na Record, dia 24 de 
outubro, um sábado.

VAI MUDAR
A Globo tem como certeza várias 

mudanças na sua programação para 
o ano que vem. Já existem estudos em 
cima disso e poucos terão espaços 
� xos na grade. Deve crescer o número 
de atrações por temporada e reduzir 
drasticamente os custos de produção.
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RENNÊ CARVALHO/ABC F.C.

Os quatro times potiguares que 
disputam a Série D voltaram a 
campo neste final de semana 

pela segunda rodada da competição. 
Melhor para o ABC, que venceu de 
goleada, e para o Globo, que também 
ganhou mais uma. A mesma sorte e 
competência não tiveram o América, 
que voltou a empatar, e o Potiguar de 
Mossoró, que perdeu.

ABC
O ABC foi o único a jogar a en-

tra em campo neste domingo 27. O 
Mais Querido enfrentou o Jacyobá, 
da cidade de Pão de Açúcar, de Ala-
goas, e venceu o duelo por 7 a 0. O 
jogo foi no Frasqueirão, em Natal. 
Com a vitória, o time de Natal as-
sumiu a liderança do Grupo 4, ago-
ra com 4 pontos ganhos. Os gols 
foram de Jailson, Berguinho, Pedro 
Costa, João Paulo, Fabrício Bigode 
e Lelê (2x).

GLOBO
O Globo venceu o Guarany de 

Sobral (CE) por 3 a 1 na tarde do 
sábado 26, no estádio Barretão, em 

Ceará-Mirim, e segue na liderança 
do Grupo 3 da Série D do Campeo-
nato Brasileiro com 6 pontos. Erick 
Souza fez o primeiro do Globo aos 

30 minutos de jogo. No início da 
segunda etapa, logo aos 3 minutos, 
Aurélio ampliou. Pouco depois, Le-
ozinho marcou o terceiro. O Gua-

rany, que fazia sua estreia no Brasi-
leirão, descontou.

AMÉRICA
Também no Grupo 3, o América 

de Natal voltou a empatar. O jogo 
contra o Floresta (CE) foi no sábado 
26 e terminou em 1 a 1. O Alvirrubro 
soma 2 pontos e ocupa a 5ª posição. O 
Mecão saiu na frente com gol de Ron-
dinelly, mas sofreu o empate ainda 
no 1º tempo. A partida foi no Estádio 
Domingão, na cidade de Horizonte.

POTIGUAR DE MOSSORÓ
Em Alagoas, o Coruripe venceu 

o Potiguar de Mossoró. O jogo tam-
bém foi no sábado 26. O Hulk abriu o 
placar logo no início do jogo, com gol 
contra do zagueiro Nildo, e segurou 
a vitória por 1 a 0 no estádio Gerson 
Amaral. Com o resultado, o Potiguar 
é o lanterna do Grupo 4, com apenas 
1 ponto.

ABC goleia, Globo segue líder, 
América volta a empatar e Potiguar 
SÉRIE D| Jogos válidos pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2020 aconteceram no sábado 26 e neste domingo 27. Bom para ABC e Globo, que lideram seus grupos

Jogadores do Mais Querido vibram com a goleada de 7 a 0 contra o time alagoano do Jacyobá. Com a vitória, ABC assume liderança do seu grupo

A Globo não obteve grandes 
índices de audiência no em-
pate em 1 a 1, entre Palmeiras 

e Flamengo, neste domingo 27, pela 
12ª rodada do Campeonato Brasilei-
ro. Confirmado alguns minutos antes 
do horário marcado após uma limi-
nar do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) sobre o assunto, a partida ficou 
abaixo do que a Globo fechou nos nú-
meros nas últimas semanas, mesmo 
começando um pouco mais tarde 
do que normalmente de inicia uma 

partida. Mas o índice é considerado 
positivo mesmo assim.

Segundo dados prévios de audi-
ência da Grande São Paulo, a partida 
comandada por Luís Roberto com 
comentários de Júnior, Paulo Nunes e 
Nadine Basttos, marcou 19 pontos de 
média na Grande São Paulo apenas 
durante o período de bola rolando, 
entre 16h22 e 18h16. O pico de au-
diência da partida foi de 22 pontos. 
No mesmo horário, o SBT e Record 
ficaram com 6. A Band ficou com 1 

ao exibir o “Show do Esporte”.
O índice é três pontos a menos 

que o  futebol  marcou na semana 
passada, com a exibição de  Grêmio 
x Palmeiras, que bateu o recorde do 
Brasileirão 2020 nos domingos.  Pal-
meiras  x Flamengo marcou menos 
também que  Fluminense x Corin-
thians, na semana retrasada, que 
alcançou 20 pontos de média. O jogo 
começou 22 minutos atrasado e fez 
a Globo mudar o seu protocolo de 
exibição.

Globo vê audiência cair com “jogo 
da discórdia” resolvido às pressas 

NA TV

Globo critica realização de Palmeiras X Flamengo pelo Brasileirão. Realização da partida ficou indefinida até pouco tempos antes de a bola rolar  

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF


