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Com mandados no 
RN, operação contra 
pirataria bloqueia
317 sites e aplicativos

Polícia Civil e Bombeiros 
encerram 2º dia de buscas 
por José Carlos, sem pistas

“Não vamos fazer 
licitação. Vamos romper 
com o Seturn”, diz Rosália

‘Mossoró decidiu se 
libertar do atraso, da 
oligarquia’, diz Allyson

FORÇA-TAREFA. 9 | Buscas aconteceram 
no bairro da Redinha, na Zona Norte de 
Natal, onde o garoto morava e foi visto 
pela última vez no dia 21 de outubro

TRANSPORTE. 2 | Candidata do PSTU a 
prefeita de Natal participou da série de 
entrevistas do Agora RN e afirmou que 
licitação não iria resolver problema

ENTREVISTA. 6 | Candidato do 
Solidariedade, que está em 1º nas 
pesquisas e ameaça os Rosado,
fala sobre crescimento da campanha

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

EM ASSU

ELEIÇÕES 2020. 4 | Pesquisa encomendada 
pelo Jornal Agora RN aponta que o 
prefeito e candidato à reeleição tem 
quase 20 pontos de vantagem sobre 
o segundo colocado. Confira também 
estimulada, rejeição e avaliação da gestão

TECNOLOGIA. 8 | Residência de um 
casal em Florânia, na região Seridó 
potiguar, foi um dos alvos da operação, 
realizada nesta quinta-feira 5 pelo 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP). Esta foi a segunda 

fase da Operação 404, de combate à 
pirataria virtual, cujo objetivo é reprimir 
crimes praticados contra a propriedade 
intelectual na internet, principalmente 
a comercialização de canais fechados 
de TV por meio dos chamados IPTVs e 

aplicativos de streaming.
No imóvel em Florânia, dois computadores 
e um aparelho celular foram apreendido. 
A primeira fase da operação foi há um 
ano, e também teve o RN como um dos 
estados alvos da operação.

Dr. Gustavo lidera 
com 55% e Ivan Jr. 
tem 35,7%, diz Exatus

Pico de casos de 
Covid-19 no RN surgiu 
logo após relaxamento

ELEIÇÕES 2020. 6 | Estudo de 
professor da UFRN ressalta que, no 
mesmo dia em que isolamento social 
foi mais relaxado, Estado teve pico 
de contágio. Segundo estudioso, 
medidas de confinamento ajudaram 
a conter novo coronavírus no RN

 299 
foi o número de novos
casos da doença no
RN em 15 de outubro

RN NO MAPA DA
LOGÍSTICA FARMACÊUTICA

MERCADO. 9 | Instalada em São Gonçalo do Amarante, Profarma Specialty investiu R$ 2 milhões
na construção de um centro de distribuição para atender 2,2 mil municípios do Norte e Nordeste
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MAURO TERAYAMA

A candidata do PSTU à Prefei-
tura do Natal, Rosália Fernan-
des, voltou a defender nesta 

quinta-feira 5 a “estatização” do siste-
ma municipal de transporte público. 
De acordo com ela, em sua eventual 
gestão, as linhas de ônibus deixariam 
de ser operadas por empresas priva-
das, passando a ser responsabilidade 
da própria prefeitura.

Rosália critica a atual relação 
entre as empresas e a Prefeitura do 
Natal, que não é sequer respaldado 
em contrato. De acordo com a ela, a 
operação das linhas é ine� ciente e o 
único caminho para resolver o pro-
blema é a gestão pública assumir o 
controle total do sistema.

“Não vamos fazer licitação. Va-
mos romper com o Seturn (sindicato 
das empresas de ônibus). Os empre-
sários dos ônibus são uns sangues-
sugas, que, junto com os prefeitos, 
exploram e se aproveitam do sofri-
mento da população para explorar 
cada vez mais”, a� rmou ela, durante 
participação na série de entrevistas 
que o Agora RN promove com os can-
didatos à Prefeitura do Natal.

Atualmente, seis empresas de 
ônibus atuam em Natal. A operação, 
contudo, é considerada precária por-
que não há contrato com regras bem 
de� nidas para o sistema público de 
transporte. Desde 2017, a prefeitura 
estuda fazer uma licitação, mas as 
duas chamadas públicas deram de-
sertas, ou seja, nenhuma empresa 
manifestou interesse de receber a 
concessão do sistema.

Segundo Rosália, a licitação não 
vai resolver o problema do transporte 
público, porque apenas mudaria as 
empresas, não corrigindo distorções 
estruturais.

“A nossa proposta é criar uma 
empresa municipal de transporte 
público, estatizar todo o serviço de 
transporte público. O transporte não 
pode ser uma fonte de lucro. Hoje é. 
São os empresários, os sanguessugas, 
que decidem. Não é o prefeito, não 
é a Câmara. São eles que mandam 
e desmandam. A STTU (Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana) é 
um puxadinho deles”, destacou.

A candidata do PSTU prometeu 
ainda que, se eleita, vai elevar o inves-
timento da prefeitura em transporte 
público para cerca de 10% da receita 
corrente líquida. Além disso, Rosália 
disse que vai cobrar o pagamento da 

dívida que as empresas de transporte 
têm com a prefeitura.

Hoje, segundo ela, o débito das 
empresas de ônibus gira em torno de 
R$ 164 milhões, considerando o mon-
tante devido à Prefeitura do Natal 
(ISS) e ao Governo do Estado (ICMS).

Rosália criticou, ainda, as demis-
sões recentes efetuadas pelas empre-
sas de transporte público de Natal. 
Segundo ela, as dispensas não foram 
motivadas pela crise econômica 
gerada pela pandemia do novo co-
ronavírus. “Eles dizem que só vivem 
no prejuízo. Mas eles não largam o 
osso, inclusive boicotam a própria 
licitação. Têm feito as demissões para 
lucrarem mais”, assinalou.

SAÚDE
Rosália Fernandes propõe au-

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

“Apenas na saúde, existe um dé� -
cit de quase 6 mil trabalhadores, que 
seriam necessários para ampliar a 
cobertura no programa de saúde da 
família. Nossa proposta é investir 25% 
da receita corrente líquida na saúde e 
convocar os concursados que estão 

esperando ser chamados”, enfatizou.
Ela lamentou, ainda, que Natal 

tenha apenas 130 equipes de saúde 
da família (muitas incompletas), 
quando deveria ter pelo menos 200, 
segundo as entidades ligadas ao seg-
mento. Com o recurso extra que ela 
propõe, seria possível fazer a adequa-
ção ao número ideal e complementar 
as equipes hoje existentes.

EDUCAÇÃO
No ensino, a candidata a prefeita 

de Natal pelo PSTU sugere também 
elevar o investimento público. Ela 
propõe que a prefeitura aplique pelo 
menos 5% do PIB na área, para garan-
tir a universalização da educação.

Ela cobrou a realização de con-
curso público para professores e a 
ampliação no número de centros de 
educação infantil (CMEIs) para aca-
bar com o dé� cit de vagas em creche 
que existe hoje. Por causa da quan-
tidade de vagas disponíveis, mães 
precisam se submeter todos os anos 
a um sorteio.

RECEITA
Para garantir a elevação dos inves-

timentos no transporte, na educação e 
na saúde, Rosália Fernandes diz que, 
se for eleita prefeita, vai cobrar a dívida 
de grandes empresários. Ela lembrou 
que, atualmente, a prefeitura tem a 
receber cerca de R$ 1 bilhão só de dé-
bitos inscritos em dívida ativa.

Ela a� rmou que, apesar de uma 
parte das empresas que devem esse 
montante à prefeitura já estarem fa-
lidas ou sem funcionamento, é pos-
sível recuperar o valor con� scando 
patrimônio. “Os auditores não têm 
coragem de enfrentar os privilégios 
dos ricos e grandes empresários. 
O interesse deles, o compromisso, 
não é com a classe trabalhadora”, 
destacou.

Rosália Fernandes também apre-
senta como proposta a instituição do 
“IPTU progressivo”. Nesse sistema, 
donos de grandes propriedades pa-
gariam mais imposto, enquanto que 
proprietários de pequenos imóveis 
pagariam uma alíquota menor.

Ela diz que essa elevação não 
aumentaria a inadimplência, por-
que, em sua gestão, a prefeitura 
poderia con� scar o patrimônio 
de quem não pagasse o imposto. 
“Quando a gente não paga uma luz, 
uma água ou nosso IPTU, vem a 
cobrança e toma-se a casa. Por que 
não faz isso com os grandes em-
presários, que devem? É uma coisa 
muito desigual”, argumentou.

Para aumentar o caixa da prefei-
tura, a candidata do PSTU também 
sugere cobrar 1% do faturamento de 
empresas que têm mais de 500 fun-
cionários. “É errado que um punhado 
de milionários se aproprie da riqueza 
da maioria da classe trabalhadora”, 
diz ela.

Ainda para gerar mais receita, ela 
diz que vai interromper a contrata-
ção de serviços de saúde na iniciativa 
privada – que, segundo ela, servem 
para alimentar o lucro de corpora-
ções do setor.

Por � m, Rosália Fernandes 
também disse que vai determinar a 
contratação de uma auditoria para 
as contas públicas, interrompendo 
o pagamento de contratos de � nan-
ciamento e empréstimos que conte-
nham irregularidades ou juros que 
ela considera abusivos.

Ela negou que a prática seja calo-
te. “Quem leva calote é a classe traba-
lhadora, a população”.

“É preciso enfrentar isso. Os go-
vernos não enfrentam. Achamos que, 
se nós estivermos governando com 
os trabalhadores, vamos ter eles do 
nosso lado. Com isso, vamos estar 
tendo condições de virar essa roda no 
sentido inverso do que é hoje”, acres-
centou.

SEGURANÇA
Durante a entrevista, a candidata 

do PSTU se comprometeu a dobrar o 
efetivo da Guarda Municipal. Apesar 
disso, ela a� rmou que vai mudar o 
per� l de atuação, retirando da corpo-
ração o per� l ostensivo que tem sido 
adotado recentemente, em função do 
dé� cit nas forças estaduais de segu-
rança.

“Isso não é papel da Guarda (pa-
trulhamento ostensivo). A nossa pro-
posta é aumentar o efetivo para que 
seja uma Guarda de patrimônio, nos 
locais de trabalho. O papel da Guarda 
Municipal não é esse (substituir as 
polícias, em caso de dé� cit). O que a 
gente vai fazer é cobrar do poder pú-
blico do Estado que faça concurso pa-
ra as forças estaduais”, disse Rosália.

A candidata � nalizou que essa 
proposta está ligada a outra: a uni� -
cação das polícias e guardas munici-
pais e desmilitarização.

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Rosália Fernandes foi a 8ª entre-

vistada da série que o Agora RN tem 
promovido com todos os candidatos 
à Prefeitura do Natal.

Nesta sexta-feira 6, dando con-
tinuidade à série, a convidada será a 
candidata Jaidy Oliver (Democracia 
Cristã). A entrevista será transmitida 
ao vivo, a partir das 18h, em todas as 
redes sociais do Agora RN.

“Não vamos fazer licitação. Vamos 
romper com o Seturn”, diz Rosália
ELEIÇÕES 2020 | Candidata do PSTU a prefeita de Natal participou da série de entrevistas do Agora RN nesta quinta-feira 5 e afirmou que licitação do transporte público municipal não
iria resolver problema dos usuários, porque apenas mudaria as empresas, não corrigindo distorções estruturais. Ela prometeu estatizar sistema, com prefeitura bancando toda a tarifa

Candidata do PSTU a prefeita de Natal, Rosália Fernandes abordou diversos temas em entrevista

A nossa proposta é criar 
uma empresa municipal de 
transporte público, estatizar 
todo o serviço de transporte 
público. O transporte não 
pode ser uma fonte de lucro. 
Hoje é. São os empresários, 
os sanguessugas, que 
decidem. São eles que 
mandam e desmandam”

“
ROSÁLIA FERNANDES (PSTU)
CANDIDATA A PREFEITA DE NATAL
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NOVA PESQUISA I
O jornal Agora RN vai publicar na 

próxima segunda-feira 9, na versão 
impressa e no portal, a maior pesquisa 
de intenção de votos realizada até 
agora em Natal para as eleições 2020. 
Faltando pouco mais de uma semana 
para a votação, o levantamento 
completo, encomendado ao Instituto 
Exatus, vai trazer um retrato mais 
claro da preferência do eleitor para a 
Prefeitura do Natal.

NOVA PESQUISA II
A pesquisa Exatus/Agora RN 

entrevistou nada menos que 2 mil 
eleitores em Natal. Além da amplitude 
da amostra – a maior até agora, a 
margem de erro será uma das menores 
entre todos os levantamentos publi-
cados até agora: apenas 2,2 pontos 
percentuais para mais ou para menos.

REITOR DA UFPB
Agora aconteceu na Paraíba. 

Repetindo o que fez na Ufersa em 
agosto, quando nomeou a professora 
Ludimilla de Oliveira para o cargo 
de reitora, ignorando o resultado da 
consulta acadêmica (espécie de eleição 
interna), o presidente Jair Bolsonaro 
escolheu o professor Valdiney Veloso 
para comandar a UFPB. Ele foi o 3º 

ALEXVIANAALEX
mais votado na consulta aos professo-
res, estudantes e servidores.

PARTICIPAÇÃO TÍMIDA I
Diferente do que se esperava, 

tem sido muito discreta, ou quase 
inexistente, a participação do senador 
Styvenson Valentim nas campanhas 
de Natal e Parnamirim – as duas 
maiores cidades do Estado que têm 
candidatura própria do Podemos a 
prefeito.

PARTICIPAÇÃO TÍMIDA II
O senador não tem sido muito ati-

vo nas campanhas de Afrânio Miranda 
(Natal) e Francisca Henrique (Parna-
mirim), que viam no apoio do capitão 
uma forma de turbinar o desempenho 
– até aqui, modesto.

FORMA CRIATIVA I
O presidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto, a� rmou nesta 
quinta-feira 5 que qualquer “forma 
criativa” de criar novos gastos públicos 
será considerada um rompimento do 
teto de gastos na de� nição da política 
monetária.

FORMA CRIATIVA II
O governo federal estuda maneiras 

de ampliar o Bolsa Família, criando o 
Renda Cidadã. O programa social, que 
será discutido com o Congresso, foi 
anunciado no � m de setembro com 
duas fontes de � nanciamento: parte 
dos recursos do Fundeb e adiamento 
do pagamento de precatórios.

FORMA CRIATIVA III
Posteriormente, o ministro da 

Paulo Guedes (Economia) negou a 
informação sobre o � nanciamento. 
O adiamento das dívidas é visto 
como um malabarismo � scal, porque 

permite que o governo respeite o teto 
dos gastos, mas amplie o estoque das 
pendências � nanceiras.

POSSE DE KASSIO I
Primeira indicação do presidente 

Jair Bolsonaro para a Suprema Corte, 
Kassio Nunes Marques tomou posse 
nesta quinta-feira como ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Nu-
nes Marques foi conduzido ao livro de 
posse pelos ministros Gilmar Mendes, 
o mais antigo presente na cerimônia, 
e Alexandre de Moraes, o mais jovem. 
Essa é a tradição nos eventos de posse.

POSSE DE KASSIO II
O presidente do STF, Luiz Fux, 

destacou que o novo membro possui 
reputação ilibada, vasto “conhecimento 
enciclopédico” e “independência”. Antes 
de ser indicado, o novo ministro do STF 
era juiz do TRF-1 (Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região) desde 2011, onde 
foi vice-presidente de 2018 a 2020.

BOLSONARO E COLLOR I
O presidente Jair Bolsonaro 

participou de uma cerimônia nesta 
quinta-feira 5 em Piranhas, em Alago-
as, ao lado do ex-presidente e senador 
Fernando Collor (Pros-AL). Bolsonaro 
inaugurou o Sistema de Abastecimen-
to de Água do Cana do Sertão.

BOLSONARO E COLLOR II
Em seu discurso, o presidente 

revelou que convidou pessoalmente 
Collor para o evento e disse que ele é 
um “homem que luta pelo interesse do 
Brasil e em especial pelo seu estado”.

INVASÃO NO STJ
A Polícia Federal instaurou ontem 

um inquérito para apurar as circuns-
tâncias da invasão na rede de tecno-
logia da informação do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça). Segundo a PF, as 
diligências iniciais da investigação 
já foram adotadas, inclusive, com a 
participação de peritos da instituição. 
A investigação está em andamento na 
Superintendência Regional da Policia 
Federal no Distrito Federal. “Eventuais 
fatos correlatos poderão ser apurados 
na mesma investigação”, informou.

ELEIÇÕES AMERICANAS  | Até o fechamento desta edição, Biden seguia com 264 votos no Colégio Eleitoral - 6 a 
menos que o necessário. Votação estava indefinida em 4 estados, sendo 3 com maioria de Trump e 1 de Biden

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, candidato 
à reeleição, falou em pronun-

ciamento na noite desta quinta-feira 5 
que, se a apuração considerar apenas 
os “votos legais”, ele seria o vencedor 
da eleição. Sem apresentar provas, 
a� rmou que caso sejam considerados 
os votos que chegaram depois do dia 
� nal da votação, por correio, perderia, 
acusando os democratas de tentarem 
“roubar a eleição”.  “As pesquisas eram 
ridículas. Não há uma ‘onda azul’ como 
previam mas, sim, uma ‘onda verme-
lha’”, disse o presidente. 

Ele destacou também a predomi-
nância do partido Republicano no Sena-
do. Falou do grande número de mulheres 
eleitas no partido e diz que é o candidato 
republicano com o “maior número de 
votos” entre eleitores não-brancos, como 
latinos e negros, da história.

“O partido Democrata se tornou o 
partido da grande mídia e das grandes 
companhias de tecnologia. O partido 
Republicano se tornou o partido do po-
vo americano”, a� rmou o presidente.

O presidente acusou as pesquisas de 
tentarem mudar o rumo dos votos neste 
ano. “Foram pesquisas para nos prejudi-
car, nunca houve isso na história”, afir-
mou, novamente sem apresentar provas. 
Citou o exemplo da Flórida, Estado que 
as pesquisas indicaram que iria para o 
seu oponente, Joe Biden, mas que acabou 
ganhando “com uma grande diferença”.   

Trump também acusou os demo-
cratas de agirem para mudar o rumo da 
eleição. Disse que, na noite da eleição, 

Candidato democrata, Joe Biden, e presidente Donald Trump, candidato republicano à reeleição

Sem provas, Trump insiste em
dizer que venceu “nos votos legais”

AP PHOTO / FILE 
O candidato do PRTB à Pre-

feitura do Natal, Coronel 
Hélio Oliveira, ergueu nesta 

quinta-feira 5, na Praça Pedro Velho, 
mais conhecida como Praça Cívica, 
no bairro de Petrópolis, Zona Leste 
de Natal, o “Pixuleco”, boneco in� á-
vel que foi usado durante as mani-
festações que pediram o impeach-
ment da presidente Dilma Rousse� .

Segundo o candidato, o boneco 
voltou às ruas para reforçar o dis-
curso do combate à corrupção. O 
“Pixuleco” é uma reprodução do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
vestindo roupa de presidiário. Lula 
foi condenado na Operação Lava 
Jato por corrupção.

“Desde 2014, é uma rotina nos-
sa, que fazemos a direita, encher o 
‘Pixuleco’, um boneco que tem 10 
metros de altura, para mostrar a 
sociedade que nós não aceitamos 
mais bandidos na nossa política. 
Os movimentos de direita do RN e 

de Natal combatem a corrupção e a 
roubalheira. Nós varremos o PT do 
Brasil e vamos varrer do Rio Gran-
de do Norte e de Natal também. O 
‘Pixuleco’ voltou para � car e vai nos 
acompanhar pelos quatro cantos da 
cidade nesta reta � nal de campa-
nha. A turma do PT, de Lula, Dilma, 
Haddad não tem mais vez aqui”, 
a� rma Coronel Hélio.

Durante o ato, o candidato do 
PRTB apresentou também propostas 
para aumentar os investimentos em 
serviços públicos, especialmente nas 
áreas de educação, saúde, infraestru-
tura e segurança pública.

“Uma gestão mais e� ciente se faz 
fundamental, e isso passa pelo com-
bate à corrupção. Vamos enxugar a 
máquina pública, fazer uma reforma 
administrativa, combater a corrup-
ção e promover uma gestão transpa-
rente para que o cidadão possa saber 
para onde estão indo os recursos”, 
completa o candidato.

Coronel Hélio Oliveira (PRTB) com “Pixuleco” na Praça Cívica, em Petrópolis, na Zona Leste da capital 

Coronel Hélio Oliviera fala 
em “varrer” PT de Natal

ELEIÇÕES 2020
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estava na frente na Carolina do Norte 
mas que agora, apesar de ainda conti-
nuar na liderança, era por uma margem 
muito menor. “É incrível como esses 
votos só ajudam um lado, sempre favo-
recem os democratas”, completou. 

“Nós temos que manter a inte-
gridade desta eleição. Não podemos 
permitir que a corrupção roube uma 
eleição tão importante. Não permiti-
remos que ninguém silencie os nossos 
eleitores”, defendeu Trump.

BIDEN
Já Biden fez um pronunciamento 

em Wilmington, no estado de Delawa-
re, onde mora. Mais uma vez, ele defen-
deu a contagem total dos votos para a 
de� nição do presidente eleito.

“Na América, o voto é sagrado. Ca-
da pessoa pode manifestar a sua vonta-

de por meio dele. Cada cédula deve ser 
contada, e é o que vamos ver a partir de 
agora”, disse o candidato.

CONTAGEM
Até o fechamento desta edição, 

Biden seguia com 264 votos no Colégio 
Eleitoral - seis a menos que o neces-
sário. A votação estava inde� nida em 
quatro estados, sendo três com maio-
ria de Trump (Pensilvânia, Carolina do 
Norte e Georgia) e um com maioria de 
Biden (Nevada).

Se conquistar Nevada ou qualquer 
um dos outros estados onde Trump li-
dera, Biden vencerá a eleição. A Trump 
resta manter a liderança nos estados 
atuais e conquistar Nevada. Segundo 
a campanha do atual presidente, con-
tudo, há possibilidade de vitória no 
Arizona - já projetado para Biden.



Uma nova pesquisa de intenção 
de votos realizada no município 
de Assu mostra que, se a eleição 

fosse hoje, o atual prefeito da cidade, 
Dr. Gustavo (PL), seria reeleito para 
o cargo. Os eleitores vão às urnas em 
pouco menos de duas semanas, no dia 
15 de novembro.

Levantamento do Instituto Exatus 
encomendado pelo jornal Agora RN 

aponta que o prefeito e candidato à re-
eleição tem quase 20 pontos de vanta-
gem sobre o 2º colocado, o ex-prefeito 
Ivan Júnior (Republicanos).

Na pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são apresen-
tados ao eleitor, Dr. Gustavo aparece 
com 55% das intenções de voto. Ivan 
Júnior vem logo atrás, com 35,7%, na 
2ª posição. O terceiro colocado é Luis 

Oliveira (PSC), que soma 2,9%. Apenas 
eles três disputam a Prefeitura de Assu 
neste ano.

Ainda segundo a pesquisa Exatus/
Agora RN, 6,3% dos eleitores ainda 
não sabem em quem vão votar ou não 
quiseram responder a esse item do 
levantamento. Já 0,1% do público en-
trevistado declarou que pretende votar 
em branco ou nulo, ou nenhum dos 

candidatos.
Considerando apenas os votos váli-

dos – ou seja, retirando as intenções de 
voto em branco ou nulo e os indecisos 
–, Dr. Gustavo tem 58,8%, contra 38,2% 
de Ivan Júnior e 3% de Luis Oliveira.

Na pesquisa espontânea, quando 
o entrevistado pode citar qualquer 
nome, o atual prefeito de Assu também 
lidera a preferência do eleitorado.

Segundo a Exatus/Agora RN, 
Dr. Gustavo aparece com 52,7% das 
intenções de voto, enquanto Ivan 
Júnior tem 33%. Luis Oliveira soma 
2,3%. Nesse cenário, 10,9% declara-
ram não saber em quem votar ou não 
quiseram responder ao item da pes-
quisa, enquanto 1,1% afirmaram que 
não pretendem votar em nenhum, 
em branco ou nulo.
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Assu: Dr. Gustavo lidera com 55%
e Ivan Jr. tem 35,7%, aponta Exatus
ELEIÇÕES 2020 | Levantamento do Instituto Exatus encomendado pelo Jornal Agora RN aponta que o prefeito e candidato à reeleição Dr. Gustavo (PL) tem quase 20 pontos de vantagem
sobre o segundo colocado, o ex-prefeito Ivan Júnior (Republicanos). Confira também a pesquisa estimulada e números de rejeição dos candidatos e avaliação da atual gestão municipal

A vantagem do atual prefeito 
nas pesquisas estimulada e espon-
tânea se reflete na percepção do 
eleitorado sobre a eleição. Segundo 
a Exatus/Agora RN, a maioria dos 
assuenses acha que Dr. Gustavo vai 
vencer a eleição em 15 de novembro, 
independentemente do seu voto.

De acordo com o levantamento, 
49% projetam uma vitória de Dr. 
Gustavo, enquanto 28,2% acreditam 
que o vencedor será Ivan Júnior e 
0,8% apostam em Luis Oliveira. Ou-

tros 21,4% não souberam ou não 
quiseram responder a esse item da 
pesquisa e 0,6% responderam que 
pretendem votar em branco, nulo 
ou nenhum dos candidatos.

REJEIÇÃO
No quesito rejeição, a situação 

também é relativamente confortável 
para o atual de Assu. A sondagem do 
Instituto Exatus encomendada pelo 
Agora RN mostra que Ivan Júnior, o 
2º colocado nas intenções de voto, 

é o dono da maior rejeição: 40,5% 
afirmaram que jamais votariam no 
ex-prefeito da cidade.

Já 25% disseram que rejeitam Dr. 
Gustavo, enquanto que apenas 11,1% 
disseram que não consideram votar 
em Luis Oliveira em hipótese alguma.

17,6% dos eleitores disseram 
que podem votar em qualquer um 
dos candidatos, pois não rejeitam 
ninguém. Outros 5,8% declararam 
que não sabem ou não quiseram 
responder a esse item da pesquisa.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
A pesquisa Exatus/Agora RN 

também perguntou aos eleitores 
de Assu como eles avaliam a atu-
al gestão do prefeito Dr. Gustavo. 
O resultado aponta que 59,5% 
aprovam a administração muni-
cipal atual, enquanto que 26,9% 
desaprovam.

Outros 12% não souberam ou 
não quiseram responder a esse item 
da pesquisa. Já 1,6% declararam que 
pretendem votar em branco, nulo 

ou nenhum dos candidatos que dis-
putam em Assu.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa Exatus/Agora RN 

entrevistou 524 pessoas em Assu 
entre os dias 29 e 30 de outubro de 
2020. A margem de erro do levanta-
mento é de 4,3 pontos percentuais 
para mais ou menos, com índice de 
confiança de 95%. O levantamento 
está registrado na Justiça Eleitoral 
sob o protocolo RN-09762/2020.
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ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

O vereador Luiz Almir (PSDB) 
quer chegar ao quarto man-
dato seguido na Câmara de 

Natal com o vigor renovado. Aos 68 
anos, ele diz ter ainda muito trabalho 
pela frente, principalmente na Zona 
Norte da capital potiguar, o seu maior  
reduto eleitoral. Não à toa, o lema de-
le é ser “100% Zona Norte”.

O empenho dele pela região 
Norte da cidade — com sete bairros 
e mais de 300 mil habitantes — é al-
go natural. Morando há 33 anos na 
mesma casa no bairro do Igapó, ele 
ressalta que precisa manter a “casa 
sempre limpa”, antes de pensar em 
outras regiões da cidade.  

“Eu sou 100% Zona Norte, que é o 
meu lema de campanha. Mas eu tra-
balho pela cidade inteira. Eu acredito 
que, por exemplo, você não vai limpar 
a calçada do vizinho antes de limpar 
a própria casa. Como é que eu vou 
resolver um problema na Zona Sul se 
estou vendo um buraco aqui perto da 
minha casa?”, diz.

Ele conta que, ao longo dos últi-
mos dois anos, buscou recursos para 
ampliar a infraestrutura para os bair-
ros da região. O vereador trabalhou 
para, junto à prefeitura, alcançar o 
número de 300 ruas pavimentadas e 
drenadas ao longo deste período.

“Estou trabalhando para fortale-
cer o trabalho de pavimentação da 
Prefeitura do Natal nos bairros da 
Zona Norte. Foram pavimentadas 
mais de 300 ruas. As obras já chega-
ram aos bairros de Nova Natal, Bra-
sil Novo, Novo Horizonte e Cidade 
Praia. Foram pavimentadas 22 ruas 
só no Parque dos Coqueiros”, conta-
biliza.

O vereador também falou dos 
esforços para a reforma do Ginásio 
Nélio Dias, no bairro de Lagoa Azul, 
que foi interditado em 2016.

Outro projeto defendido por ele 
é o da reforma do Terminal Turístico 
da Redinha. A obra, com recursos 
estimados em R$ 24 milhões, prevê a 
construção de um mercado público 
totalmente remodelado, com deck 
e calçadão, além da revitalização do 
clube da Redinha. O objetivo é trans-
formar a praia em novo polo turístico 
da cidade.

“A Redinha será o polo turístico 
da Zona Norte da capital. Vamos ter 
um novo mercado,  um novo clube e 
todo o passeio público será alterado. 
O prefeito Álvaro Dias está atenden-
do aos pleitos da Zona Norte através 
de mim”, explica.

OUTRAS REGIÕES
No entanto, Luiz Almir quer am-

pliar a atuação parlamentar por ou-
tras regiões da cidade. Todos os dias 
recebe solicitações para a melhoria 
da infraestrutura em outras áreas 
da cidade. “Uma pessoa me pediu 
para que intercedesse por uma faixa 
de pedestre numa avenida de Felipe 
Camarão, na Zona Oeste. As pesso-
as daquela área estavam esperando 
há meses pelo serviço. Eu fui até a 

Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU), falei com a secretária 
Elequicina dos Santos. No outro dia, o 
serviço estava pronto”, lembra.

Luiz Almir, o candidato 100% Zona Norte
ELEIÇÕES 2020 | Vereador pelo PSDB conta que, ao longo dos últimos dois anos, buscou recursos para ampliar a infraestrutura para os bairros da região; candidato busca o quarto
mandato na sequência. Um dos focos da campanha é a moralidade e a lisura da disputa. Divulgação da candidatura dele é feita com mensagens nas redes sociais, carreatas e reuniões

Vereador diz que um dos focos do próximo mandato será finalizar obras do Pró-Transporte

O vereador se diz entristecido 
com o andamento da campanha 
eleitoral deste ano. Ele conta que 
é alvo de ofensas gratuitas em di-
versos atos de campanha. O verea-
dor prega que o processo eleitoral 
deve ser pautado pelo respeito — 
seja dos políticos ou dos próprios 
eleitores. A disputa partidária, se-
gundo Luiz, não pode ser pautada 
pela violência.

“Eu só peço respeito na cam-
panha. Saio para falar com o públi-
co, e recebo beijos e abraços, mas 
tem algumas pessoas que saem 
de casa para xingar. Por que tanta 
intolerância?”, ressalta.

Outro foco da campanha de 
Luiz Almir é pela moralidade e 
lisura da disputa. A divulgação da 
candidatura dele é feita com men-
sagens nas redes sociais, carreatas 
e reuniões com apoiadores. Todos 
os dias participa de até três encon-
tros partidários.

“Eu tenho caminhado muito 
durante a campanha. Tenho 12 
carros trabalhando. São veículos 
dos meus amigos e dos meus fi-
lhos. Não tenho nada sofisticado. 
Minha campanha é feita com pé 
no chão e muita conversa com o 
povo”, relata.

Durante os trabalhos de divul-
gação, ele reserva algum tempo 
para falar sobre a importância do 
voto e da cidadania. Moralidade é, 
por sinal, uma das palavras mais 
citadas por ele aos eleitores. “Eu 
estou trabalhando para moralizar 
a política. Esse é meu objetivo. Eu 
digo em todas as atividades em 
participo: ‘Não compro voto’. Não 
quero desmoralizar meu eleitor 
nem ser desmoralizado. Votem 
em mim pelo meu trabalho. Quero 
que a minha atuação como verea-
dor me faça ser merecedor do vo-
to. Espero o reconhecimento pelo 
meu trabalho”, explica.

COMUNICAÇÃO
Político popular, com atuação 

bem presente nos meios de comu-
nicação — com programas diários 
na televisão e na rádio —, Luiz 
Almir tem o dom da comunicação 
com as massas. Não se furta a aju-
dar ou doar produtos de primeira 
necessidade. Sempre faz a doação 
de cadeiras de rodas, por exem-

plo. Mas, este ano, por conta das 
eleições, ele parou com atividade 
benemérita. “Não quero que di-
gam que a minha ação foi feita em 
troca do voto. Eu tenho que fazer o 
que a lei eleitoral manda”, diz.

Luiz Almir segue à risca a lei 
geral das eleições (9.504/1997) 
— que proíbe a captação ilícita 
de votos — e pede que os demais 
candidatos façam o mesmo. “Eu 
acredito que o político precisa dar 
o bom exemplo”, aponta.

SALÁRIOS CONGELADOS
O vereador também se preo-

cupa com as despesas da Câmara 
Municipal. Diante da pandemia 
da Covid-19, segundo ele, o Legis-
lativo precisa dar exemplo no bom 
uso dos recursos públicos. Ele 
lembrou que o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), em determina-
ção do dia 28 de outubro, proibiu 
o reajuste salarial de prefeituras e 
Câmara Municipais.

Luiz Almir, aliás, é autor de 
uma lei, aprovada em 2017, que 
congelou vencimentos de vere-
adores, prefeito, vice-prefeito e 
secretários de Natal. A medida é 
válida, inclusive, para a próxima 
legislatura — entre 2021 e 2024.

PRÓXIMOS PROJETOS
Após o término das eleições 

deste ano, o vereador tem um 
desafio já definido: batalhar pelo 
término das obras do Pró-Trans-
porte. 

As obras na Zona Norte foram 
iniciadas há 10 anos, mas têm um 
histórico de impasses burocrá-
ticos e de falta de recursos. Em 
junho deste ano, o Governo do 
Estado assinou a ordem de servi-
ço para a execução das obras da 
segunda etapa de investimentos.  
A etapa anunciada pelo governo 
estadual deve terminar em 360 
dias. O valor previsto é de R$ 21 
milhões.

No entanto, a terceira etapa de 
obras — integrando as avenidas 
Tocantínea, Rio Doce e Fronteiras 
até o Complexo Viário do Gancho 
— só deve ser iniciada em 2022. 
“Meu trabalho hoje é o de fazer 

 “Minha campanha 
é feita com pé 
no chão e muita 
conversa com o 
povo”, diz vereador

com que o Governo do Estado 
acelere as obras do Pró-transpor-
te. As obras estão paradas. É uma 
das minhas brigas para os próxi-
mos meses”, reforça.

Outro projeto que ele almeja é 
o da reforma do Gancho de Igapó, 
que é tocado pelo Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). As obras do 

complexo viário devem ser con-
cluídas em dois anos. O investi-
mento total é de R$ 60 milhões.

“Estou em cima do DNIT para 
que a obra seja acelerada. Imagine 
a valorização dos imóveis daquela 
região. Vai facilitar o acesso para 
os municípios de São Gonçalo, Ce-
ará-Mirim e Extremoz. Hoje é um 
sofrimento, mas vale a pena”.

ÁLVARO DIAS VENCE 
NO PRIMEIRO TURNO, AVALIA

O vereador Luiz Almir diz que 
não vê com surpresa a vantagem 
do atual prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), nas pesquisas de 
intenção de voto. Ele lembra que 
o início da gestão foi cercado de 
dúvidas, pois Álvaro Dias não ti-
nha história ligada com a capital 
potiguar.

“Ele me surpreendeu. Ninguém 
acreditava no sucesso. Carlos Edu-
ardo Alves [ex-prefeito da capital, 
que deixou o cargo para disputar 
e perder as eleições estaduais em 
2018] tinha feito um bom governo, 
mas Álvaro Dias o superou em ape-
nas dois anos”, conta.



6 GERAL SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2020   |

EUA PODEM TER EMPATE 
QUE NÃO OCORRE HÁ 220 ANOS

ALUGUEL POR APLICATIVO 
ENTRA NA MIRA DO FISCO DO DF

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SEM CABEÇAS NA BANDEJA
Gesto pragmático de 

Bolsonaro, para abrir diálogo 
com Joe Biden, seria substituir 
o chanceler e o embaixador em 
Washington por diplomatas da 
“elite” do Itamaraty com acesso 
aos democratas. Há quem 
defenda isso no Planalto, mas não 
ousa sugerir. Temem a reação do 
presidente.

CAIU A MÁSCARA
A História de� nirá se Trump 

che� ou “a presidência mais 
desonesta da história americana”, 
como sustentou ontem o jornal 
New York Times, mas ao menos 
ajudou a desfazer a mentira da 
“isenção” da mídia local. 

BRAÇOS A POSTOS
Os voluntários brasileiros da 

vacina de Oxford já começaram a 
receber ligações de checagem de 
rotina do estado de saúde e foram 
chamados para tomar a segunda 
dose nesta segunda 9, que havia 
sido adiada.

CORPORATIVISMO ARCAICO
Não ajuda a preservar a 

imagem das instituições a reação 

corporativista que tenta proteger 
as autoridades que, por omissão, 
permitiram a um advogado sem 
escrúpulos insultar e humilhar 
vítima de estupro. 

IMPASSE OU MALANDRAGEM
O novo debate entre 

advogados é aposentadoria de 
transexuais e como “solucionar” 
o impasse que pode virar alvo 
de malandros. O homem que 
vira mulher vai trabalhar menos 
tempo e a mulher que vira homem 
mais?

PRESENTE BRASILEIRO
Ex-embaixador do Brasil em 

Lisboa, Berlim e Santiago, Mario 
Vilalva sugere um primeiro ato de 
boa vontade do governo brasileiro 
para o novo presidente dos EUA, 
seja quem for: a entrega de uma 
urna eletrônica.

‘CUMPRINDO ORDENS’
A Conab garante que não está 

demitindo idosos aposentados, 
mas “extinguindo contratos”, e 
culpa a Reforma da Previdência”. 
Diz também que o TCU e outros 
órgãos de controle cobrariam as 
demissões.

O setor hoteleiro está nas nuvens, em Brasília, com a decisão do 
governo do DF de agir contra empresas que estariam investindo em 
imóveis para alugá-los por aplicativos do tipo AirBnb. O sonho dos 
hoteleiros é “criminalizar” a suposta “concorrência desleal”. Garantem 
até que haverá operação da Polícia Civil. A ideia não é perseguir, diz o 
secretário de Economia, André Clemente, mas aplicar a lei. A maioria dos 
usuários do aplicativo é de famílias em busca de renda extra. 

ISS SONEGADO
O secretário con� rma 

que empresas de imóveis de 
aluguel por aplicativo estariam 
sonegando ISS, imposto devido 
pela atividade comercial.

FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
Trata-se “apenas de 

� scalização de tributos e 

veri� cação de eventuais 
práticas penais”, de� ne André 
Clemente.

IMPOSTOS DEVIDOS
“Precisamos trazer os 

impostos que são devidos”, diz. 
O secretário explicou que as 
empresas terão a oportunidade de 
se regularizarem.

A morosidade e as tendências nas contagens dos votos das eleições americanas 
abrem margem para uma situação que não ocorre há 220 anos: um empate 
entre Donald Trump e Joe Biden. Com Biden reduzindo vantagem de Trump na 

Georgia e o inverso ocorrendo no Arizona, além da diferença de 10 mil eleitores em 
Nevada, os votos dos delegados do colégio eleitoral podem mudar de mãos e ambos 
chegariam a 269 votos. As eleições americanas só passaram por algo parecido nos 
anos 1800. Nesses casos, a Constituição prevê que a Câmara eleja o presidente, com 
um voto por estado, e o Senado o vice, com um voto por senador. Em 1800, Thomas 
Jefferson e John Adams, dois fundadores dos EUA, empataram. Para desempatar, 
cada delegado então votou duas vezes. Após novo empate, muita articulação e 35 
votações sem formar maioria na Câmara, Thomas Jefferson foi eleito, já em 1801, na 
36ª votação. O Congresso decidiu a disputa em 1805 e em 1837, quando delegados 
da Virgínia se recusaram a votar em Richard Johnson como vice.

ELEIÇÕES 2020 | Candidato do Solidariedade à Prefeitura de Mossoró já aparece em 1º lugar nas pesquisas e 
ameaça hegemonia da família Rosado. Em entrevista ao Agora RN, ele fala sobre crescimento da campanha

O candidato do Solidariedade à 
Prefeitura de Mossoró, Allyson 
Bezerra, pode conquistar uma 

vitória histórica no próximo dia 15 de 
novembro. Com apenas 28 anos de 
idade e cumprindo o 1º mandato de 
deputado estadual, o jovem – criado 
na zona rural de Mossoró e estudante 
de escola pública durante toda a vida 
– pode derrubar a hegemonia de uma 
das famílias mais tradicionais da polí-
tica do Estado: os Rosado.

Pesquisas têm mostrado que Ally-
son é a principal ameaça à reeleição 
da prefeita Rosalba Ciarlini (Progres-
sistas), que tenta o 5º mandato na 
Prefeitura de Mossoró. Nesta semana, 
um levantamento do Instituto Agora 
Sei* apontou que Allyson tem 42,3% 
das intenções de voto, contra 31,2% de 
Rosalba.

Segundo o candidato do Solidarie-
dade, o resultado só re� ete o que ele 
tem visto nas ruas, durante a campa-
nha. Allyson Bezerra disse estar con-
� ante na vitória. “A cidade de Mossoró 
está demonstrando a cada dia que, de 
fato, vai mudar. Por onde a gente tem 
passado, temos encontrado essa de-
monstração clara, no sentimento das 
pessoas”, disse nesta quinta-feira 5, em 
entrevista ao Agora RN.

Allyson Bezerra enfatiza que mui-
tas pessoas têm aderido à campanha 
de forma voluntária, o que só reforça, 
segundo ele, que a maioria da popula-
ção está disposta a dar � m à hegemo-
nia dos Rosado em Mossoró.

“As famílias abraçaram, a juven-
tude abraçou. As crianças também. 
Quem entrar nas minhas redes vai ver 
que as crianças demonstram isso. Os 
idosos querem mudar, libertar a cida-
de de Mossoró do que a gente entende 
que é um atraso, da oligarquia de tan-
tas décadas. Esse é o sentimento de 
mudança por toda a cidade e também 
na Zona Rural”, declara.

O candidato do Solidariedade 

registra que, em função disso, sua res-
ponsabilidade enquanto político au-
menta, assim como a motivação para 
continuar a campanha.

“Estamos enfrentando um sistema 
que está no poder há mais de 70 anos. É 
um sistema que tem uma grande estru-
tura, já conhecido pela forma de fazer 
campanha. Uma forma ultrapassada, 
pelas agressões, acusações. (Um siste-
ma) conhecido pelo jogo sujo que faz. 
Fizeram isso em outras campanhas”, 
destacou.

Allyson Bezerra enfatizou sua cam-
panha tem sido simples, mas que tem 
crescido por causa do apoio popular. 
“Quem tem acompanhado as nossas 
caminhadas vai ver a quantidade de 
gente que nos acompanha nas cami-
nhadas, carreatas. Tudo sendo feito 
de forma voluntária. Estão fazendo 
campanha de graça. Então é uma res-
ponsabilidade muito grande”, comple-
mentou.

O candidato a prefeito de Mossoró 
pelo Solidariedade ressalta que, em sua 
opinião, o crescimento da campanha é 
reflexo do desgaste do grupo político que 
comanda a 2ª maior cidade do Estado há 

décadas, não só com Rosalba Ciarlini.
“(O crescimento da campanha) É 

uma resposta a todo um tempo que 
vivemos de atraso, com diversos escân-
dalos de corrupção. É uma resposta a 
esse sistema que não consegue atender 
às demandas da cidade”, continou.

HISTÓRICO
Allyson, que recebeu 13 mil votos 

em Mossoró para deputado estadual 
nas eleições de 2018, destaca que tem 
origem em família simples. Filho de 
uma dona de casa e de um agricultor, 
ele viveu até os 12 anos de idade na zo-
na rural, no Sítio Chafariz, onde ajuda-
va o pai na roça e estudava em creche 
de taipa.

Aos 20 anos, foi aprovado em um 
concurso público e virou servidor da 
Universidade Federal Rural do Semiá-
rido (Ufersa), onde se formou, quatro 
anos depois, em engenharia civil. Foi 
o primeiro da família a conquistar um 
diploma de nível superior.

“Sou de família simples. Como a 
maioria do nosso povo, enfrentei di� -
culdades nessa vida: de morar numa 
casa de taipa; de, para estudar, pegar 
30 Km de estrada de barro em cima 
de pau de arara; morar num sítio. Sei o 
que é morar de casa alugada, trabalhar 
no comércio. Estudei em escola públi-
ca”, lembra.

“Se a campanha tem crescido, se 
estamos em 1º, é porque existe uma 
vontade da população da população 
de Mossoró que seja esse o projeto ven-
cedor”, � nalizou.

PESQUISA
*Contratada pelo Blog do BG, a 

pesquisa Agora Sei entrevistou 600 
eleitores de Mossoró no dia 29 de outu-
bro. A margem de erro é de 3,9 pontos 
percentuais para mais ou para menos, 
com intervalo de con� ança de 95%. A 
pesquisa foi registrada na Justiça Elei-
toral sob o protocolo RN-09254/2020.

Allyson enfatiza que muitas pessoas têm aderido à campanha de forma voluntária, o que só reforça, segundo ele, que a maioria quer mudança

‘Mossoró decidiu se libertar do 
atraso, da oligarquia’, diz Allyson

Estamos enfrentando um 
sistema que está no poder 
há mais de 70 anos. É um 
sistema que tem uma grande 
estrutura, já conhecido pela 
forma de fazer campanha. 
Uma forma ultrapassada, 
pelas agressões, acusações”

“
ALLYSON BEZERRA (SOLIDARIEDADE)
CANDIDATO A PREFEITO DE MOSSORÓ

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO
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De acordo com a análise realiza-
da por meio dos modelos Mo-
saic da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, um pico sem 
precedentes de casos de coronavírus 
ocorreu no estado por volta do dia 15 
de outubro, reflexo do relaxamento do 
isolamento social a partir do mês de 
setembro. Os pesquisadores destacam 
que o Rio Grande do Norte é o único 
estado da região Nordeste a apresentar 
um aumento ascendente no último dia 
15. Neste dia, o RN havia registrado 299 
novos casos da doença.

Apesar disso, os modelos do Mo-
saic evidenciam que os estados nor-
destinos ainda não passam por uma 
segunda onda de novos casos. Para o 
mês de novembro, a previsão é que a 
quantidade de casos siga uma queda 
alongada.

O professor José Dias, físico do 
Departamento de Física da UFRN e co-
ordenador do Grupo de Aplicações do 
Modelos Mosaic no estado do RN, res-
salta que as políticas de enfrentamento 
baseadas em reaberturas prematuras 
prolongaram a duração da epidemia, 
favorecendo assim um cenário de óbi-
tos constantes por muitos meses e a 
circulação descontrolada do vírus.

“Estados como o Rio Grande do 
Norte, onde os sinais de estabilização 
são defendidos, escondem, na verdade, 
uma evolução sistemática de óbitos 
diários que segue em patamares cons-
tantes desde agosto”. O integrante do 
Comitê de cientistas do Nordeste no 

Pico de casos de Covid-19 no RN 
surgiu logo após relaxamento nas 
medidas de isolamento, diz estudo
ALERTA | Professor José Dias, físico do Departamento de Física da UFRN e coordenador do Grupo de Aplicações do Modelos Mosaic no Estado, ressalta que as políticas públicas de 
enfrentamento baseadas em reaberturas prematuras prolongaram a duração da epidemia da Covid-19; RN alcançou a marca de 2.594 mortes pelo novo coronavírus até esta quinta-feira 5

RN chegou aos 82.079 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Houve aumento de 203 casos nas últimas 24 horas

A Fundação Oswaldo Cruz prevê fabricar 210 milhões de doses da vacina em 2021

enfrentamento da covid-19, José Dias, 
afirma ainda que o Governo decidiu 
ignorar indivíduos vulneráveis à doen-
ça. “Os indivíduos ‘morríveis’ seguem 
protegidos pela sorte ou azar”, pontua.

Os dados apresentados pela John 
Hopkins University mostram que pa-
íses como França, Itália e Espanha 
estão chegando ainda no pico da sua 

segunda onda neste mês de novembro, 
uma vez que o primeiro pico da doen-
ça foi em abril. Então, para esses três 
países, o intervalo entre o primeiro e o 
segundo pico durou sete meses.

Avaliando a situação atual, os pes-
quisadores do Mosaic indicam que, se 
os processos médios de contaminação 
se mantiverem, teremos uma segunda 

onda no RN por volta de janeiro.

RN TEM 2.594 MORTES PELA 
COVID-19

O Rio Grande do Norte chegou aos 
82.079 casos confirmados de Covid-19 
desde o início da pandemia. Houve 
aumento de 203 casos em relação aos 
dados da Secretaria Estadual de Saúde 

Pública (Sesap) publicados nesta quar-
ta-feira 4.

O RN também registrou seis novas 
mortes pela doença nas últimas 24 
horas, o que eleva os casos para 2.594 
no período. Os dados estão no bole-
tim epidemiológico da Secretaria de 
Estado da Saúde Pública. Outros 363 
seguem em investigação.

O boletim mostra também que 188 
pessoas estão internadas por causa da 
Covid-19 no estado, sendo 138 na rede 
pública e 50 na rede privada. A taxa 
de ocupação dos leitos críticos (semi-
-intensivo e UTIs) é de 44,88% na rede 
pública e de 17,6% na rede privada.

Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 

23.317 novos casos confirmados e 609 
novos óbitos. Ao todo são 5.614.258 
pessoas infectadas e 161.779 mortos 
por coronavírus desde o início da pan-
demia, conforme dados das secretarias 
estaduais de Saúde.  A média móvel 
diária de óbitos por Covid-19 ficou em 
392 nesta quinta-feira 5.

188
é o número de pessoas 

internadas pela Covid-19 no RN

A Fiocruz está investindo no de-
senvolvimento de uma vacina 
inteiramente nacional contra a 

covid-19 paralelamente à produção em 
massa, prevista para 2021, do imuni-
zante da Universidade de Oxford. São 
três projetos distintos, baseados em 
tecnologias diferentes, que estão em fa-
se inicial de testagem em animais. Dois 
deles podem estar concluídos para re-
gistro já em 2022; o terceiro, somente 
no ano seguinte.

O acordo firmado entre a Fiocruz e 
a farmacêutica britânica AstraZeneca 
prevê a transferência de tecnologia da 

vacina de Oxford, com início da pro-
dução em janeiro do ano que vem. Ou 
seja, o Brasil terá acesso à tecnologia e 
autonomia para continuar produzin-
do o imunizante. O órgão de pesquisa 
prevê fabricar 210 milhões de doses 
em 2021. Mesmo assim, os cientistas 
acreditam ser importante desenvolver 
novas tecnologias. Eventualmente, 
elas podem levar a resultados diversos, 
mais eficientes e com menos efeitos 
colaterais.

“O mundo tem sete bilhões de 
habitantes, quanto mais vacinas dis-
poníveis tivermos, em diferentes plata-

formas (estratégias), melhor”, explicou 
a vice-diretora de qualidade de Bio-
-Manguinhos/Fiocruz, Rosana Cuber. 
“Essas vacinas não serão introduzidas 
agora, ainda estamos na fase de estu-
dos pré-clínicos, em animais, mas são 
uma aposta de médio prazo.”

O projeto do Instituto de Tecnolo-
gia em Imunobiológicos de Bio-Man-
guinhos busca desenvolver uma vacina 
sintética. Ela seria mais rápida e mais 
barata do que as tradicionais, além de 
dispensar instalações de biosseguran-
ça de nível 3 nas primeiras etapas do 
processo. 

Fiocruz desenvolve vacina contra o 
coronavírus inteiramente nacional

IMUNIZAÇÃO

NEY DOUGLAS / AGORA RN

OXFORD
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“404”: RN volta 
a ser alvo de 
operação contra
a pirataria virtual
CRIME |  Operação 404 contou com a participação conjunta de policiais 
civis de 10 estados, além de agências dos EUA e do Reino Unido

REPRODUÇÃO

A residência de um casal na ci-
dade de Florânia, na região 
Seridó potiguar, foi um dos al-

vos de uma operação realizada nesta 
quinta-feira 5 pelo Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública (MJSP). Esta 
foi a segunda fase da Operação 404, 
de combate à pirataria virtual, cujo 
objetivo é reprimir crimes praticados 
contra a propriedade intelectual na 
internet, principalmente a comercia-
lização de canais fechados de TV por 
meio dos chamados IPTVs e aplicati-
vos de streaming.  

No imóvel em Florânia, dois com-
putadores e um aparelho celular foram 
apreendidos. A mulher ainda foi con-
duzida à delegacia para prestar esclare-
cimentos. A primeira fase da operação 
foi há um ano, e também teve o RN co-
mo um dos estados alvos da operação.

Além do mandado cumprido no 
Rio Grande do Norte, esta segunda fase 
da Operação 404 ainda executou or-
dens judiciais em outros nove estados: 
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mi-
nas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa 
Catarina e São Paulo. Foram apreendi-
dos aparelhos piratas de transmissão 
de canais de TV, além de cartões de 
crédito, dinheiro em espécie e uma ar-
ma de fogo.

Ao todo, foram 25 mandados de 
busca e apreensão, bloqueio e/ou sus-
pensão de 252 sites e 65 aplicativos de 
streaming ilegal de conteúdo, desin-
dexação de conteúdo em mecanismos 
de busca e remoção de perfis e páginas 
em redes sociais.

A ação de combate à pirataria 
on-line contou também com a cola-
boração das embaixadas dos Estados 
Unidos (Adidância de Polícia de Imi-
gração e Alfândega- Homeland Securi-
ty Investigations (HSI) e Departamento 
de Justiça) e do Reino Unido no Brasil 
(IPO – Intellectual Property Office e 
PIPCU - Police Intellectual Property 
Crime Unit).

SOBRE A OPERAÇÃO
Nos Estados Unidos, a HSI Washin-

gton D.C., o Centro Nacional de Coor-
denação de Direitos de Propriedade 
Intelectual e o Departamento de Justi-
ça identificaram três domínios ilícitos 
– que foram bloqueados por facilitar 
a violação criminal de propriedade in-
telectual. No Brasil, a pena para quem 
pratica esse crime é de reclusão de 2 a 4 
anos, além de multa.

A fase 1 da Operação 404 foi defla-
grada no dia 1º de novembro de 2019, 
com o cumprimento de 30 mandados 

de busca e apreensão, bloqueio e/ou 
suspensão de 210 sites e 100 aplicati-
vos de streaming ilegal de conteúdo, a 
desindexação de conteúdo em meca-
nismos de busca e a remoção de perfis 
e páginas em redes sociais. Na ocasião, 
mandados foram cumpridos em 12 es-
tados, entre eles o RN.

A Operação 404 foi assim denomi-
nada como referência ao código “404” 
de resposta do protocolo HTTP, que 
indica que a página não foi encontrada 
ou está indisponível.

DECODIFICADORES ILEGAIS
Em maio, em São Paulo, a Polícia 

Civil recolheu mais de 2 mil decodifi-
cadores ilegais de TV, totalizando 4.564 
aparelhos TV Box apreendidos. Vinte 
pessoas foram presas. A ação aconte-
ceu na Rua Santa Ifigênia, Galeria Pagé 
(na rua 25 de Março) e na Avenida Rud-
ge, no Bom Retiro, regiões tradicionais 
de venda de produtos eletrônicos na 
capital paulista.

Segundo a Associação Brasileira 
de Televisão por Assinatura (ABTA), as 
caixas de TV Box desbloqueiam o sinal 
dos canais de TV por assinatura. Além 
da violação dos direitos autorais, esses 
dispositivos não são homologados pela 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), o que pode representar 
um risco para os seus usuários.

O QUE É PIRATARIA VIRTUAL?
Segundo o blog sambatech.com, 

um dos líderes em soluções de vídeo 
na América Latina, a pirataria digital 
é o ato de distribuir ou comercializar 
na internet obras das quais você não 
possui os direitos. Hoje, ela acontece de 
forma bastante expressiva, principal-
mente no Brasil, e seus prejuízos são 
sentidos de diversas formas. Além das 
mais conhecidas, como a pirataria de 
filmes e CDs, existe também a pirataria 
de softwares, de livros e de conteúdos 
educativos, como cursos e videoaulas.

A pirataria acontece quando qual-
quer pessoa, não detentora dos direitos 
de distribuição e comercialização de 
uma obra, oferece uma cópia digital 
dela por meio de downloads gratuitos 
ou da venda desses conteúdos a um 
preço muito mais baixo. Nesses casos, 
tanto quem oferece o material tanto 
quem o adquire, sabendo que ele era 
pirata, está cometendo um crime e po-
de responder judicialmente por suas 
ações.

Como a internet configura um 
meio muito eficiente para o compar-
tilhamento de informações e dados de 

Operação reprimiu crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet, principalmente a comercialização de canais fechados de TV

Ao todo, foram 25 mandados de busca e apreensão, bloqueio ou suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming ilegal

forma muito rápida, o controle dessas 
atividades ilegais é extremamente 
difícil. Por isso, cada vez mais os pro-
dutores de conteúdo estão investindo 
em ferramentas de segurança como 
uma forma de evitar prejuízos ao seu 
trabalho.

Diante da alta tributação no 
país, o Brasil está entre os cinco 
principais países que mais arreca-
dam com a pirataria. A informação 
é do site JusBrasil, que cita uma 
pesquisa realizada em 2017.  

“No ano de 2017, foi apurado 
que 81% dos internautas baixam 
conteúdos ilegais e 86% dos inter-
nautas acham correto baixar con-
teúdo pirata”, diz a reportagem.

“Outros fatores que contri-
buem para o crescimento da pi-

rataria no país são a ausência de 
recursos financeiros por boa parte 
da população e a ausência de es-
colaridade, e, portanto, as classes 
C,D e E são as que mais praticam a 
pirataria virtual”, acrescenta.

PIRATARIA AUMENTA ATÉ 66% 
DURANTE A PANDEMIA

A pirataria virtual subiu entre 
35% e 66% em vários países du-
rante este período de quarentena, 
causada pela pandemia do novo 
coronavírus. É o que diz o canal es-
pecializado em tecnologia Tilt, do 
Uol. “Os sites de streaming e down-
load ilegal de filmes e séries viram 
um aumento de acessos tanto nos 
EUA quanto em grandes países da 
Europa durante o mês de março, 
em que boa parte da população 
permaneceu em casa como medi-
da de contenção da pandemia do 
coronavírus. Segundo estudo da 
firma Muso, repercutido pelo The 
Hollywood Reporter, estes sites 
viram um aumento de 41,4% de 
tráfego nos EUA, 42,5% no Reino 

Unido, 66% na Itália, 50,4% na Es-
panha e 35,5% na Alemanha.

Um dado curioso, ainda segun-
do o canal, é que o crescimento da 
pirataria se deu principalmente 
em sites especializados em filmes, 
ao invés de séries de TV. Nos EUA, 
por exemplo, sites especializados 
em pirataria de TV viram um au-
mento de 8,7% nas visitas, contra 
os 41,4% dos endereços especiali-
zados em cinema.O crescimento 
ainda foi acompanhado pelos ser-
viços de streaming legais. A Netflix, 
por exemplo, publicou números 
recentemente indicando que havia 
conseguido 15,8 milhões de novos 
assinantes no primeiro quarto de 
2020, um crescimento recorde para 
a empresa. A empresa que fez o le-
vantamento costuma acompanhar 
as atividades em sites de pirataria 
virtual durante o ano, e indicou que 
o crescimento é “sem precedentes”. 
“Enquanto mais países são coloca-
dos em isolamento, a demanda por 
conteúdo de pirataria vai continu-
ar crescendo”, avisou o relatório.

BRASIL ESTÁ ENTRE OS 
CINCO PRINCIPAIS PAÍSES 
QUE MAIS ARRECADAM 
COM A PIRATARIA



Equipes da Polícia Civil e do Cor-
po de Bombeiros encerraram 
na noite desta quinta-feira 5 o 

segundo dia de buscas pelo menino 
José Carlos, 8 anos, que desapareceu 
no dia 21 de outubro em Natal.  O tra-
balho se encerrou sem que nenhuma 
nova pista fosse encontrada.

As buscas aconteceram no bairro 
da Redinha, na Zona Norte de Natal, 
onde o garoto morava e foi visto pela 
última vez. Na noite de ontem, cães 
farejadores do Corpo de Bombeiros 
alertaram para um ponto nas proxi-
midades do Rio Doce. As equipes de 
busca iniciaram as escavações, mas 
encontraram apenas a carcaça de 
um cão morto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 
novas buscas serão feitas nesta sex-
ta-feira 6. 

De acordo com as investigações, 
no dia em que desapareceu, a criança 
saiu de casa para levar um suco para 
os irmãos que estavam pedindo di-
nheiro em um semáforo na avenida 
Moema Tinoco. Delegado do Núcleo 
de Investigação sobre Desaparecidos 
na Divisão de Homicídios e Proteção 
à Pessoa, Cláudio Henrique disse que 

todas as possibilidades estão sendo 
checadas para evitar que qualquer 
fato escape. Além disso, ele ressaltou 
que a equipe da DHPP continuará 
seguindo todas as pistas que chega-
rem até obterem uma resposta sobre 
o caso.  A Polícia Civil solicita que a 
população continue enviando infor-
mações, de forma anônima, através 
do Disque Denúncia 181.
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São Gonçalo do Amarante 
entra no mapa da logística 
farmacêutica do Norte e NE
MERCADO |  A Profarma Specialty é uma “joint venture” criada a partir da associação estratégica entre a 
AmerisourceBergen, líder mundial em especialidades farmacêuticas, e promove 12 mil entregas por mês

REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Desde que entrou em funciona-
mento o aeroporto internacio-
nal Aluízio Alves, em 2014, o 

município de São Gonçalo do Amaran-
te, na região metropolitana de Natal, 
não entrava no radar de investimentos 
privados tão importantes quanto a 
inauguração, agora em setembro, do 
Centro de Distribuição da Profarma 
Specialty.

Não apenas pelo investimento de 
R$ 2 milhões na construção do CD, 
mas porque 2.244 municípios do Nor-
te e Nordeste, a partir de São Gonçalo, 
passaram a ser atendidos em até 24 
horas por cerca de mil especialidades 
voltadas a soluções em saúde para on-
cologia, dermatologia, vacinas e outros 
insumos hospitalares.

 A Profarma Specialty é uma “joint 
venture” criada a partir da associação 
estratégica entre a AmerisourceBer-
gen, líder mundial em especialidades 
farmacêuticas e foi classificada como 
10ª maior empresa americana na lista 
Fortune 500. Já a Profarma é uma em-
presa com grande tradição no merca-

do nacional.
O presidente Profarma Specialty, 

Vilson Schvartzman, explica que antes 
desse Centro de Distribuição, o Norte e 
o Nordeste recebiam os medicamentos 
de alta complexidade, não disponíveis 
em farmácias, do Paraná e do Espírito 
Santo, com todos os desafios logísticos 
que isso envolvia.

“Essa realidade mudou com a 
inauguração do CD de São Gonçalo 
do Amarante, que estoca em 1 mil m² 
produtos em temperatura que variam 
de 2 a 8 graus, e realiza o transporte até 
o destino por meio de transportadoras 
validadas pela Anvisa”, afirma Sch-
vartzman.

Ao todo, no Brasil, são mais de 12 
mil entregas por mês feitas pela em-
presa, dos quais 260 tipos de fármacos 
de alta complexidade, com ênfase para 
tratamentos de câncer, essenciais para 
milhares de famílias.

Mal nasceu a operação Norte e 
Nordeste, a Profarma Specialty já tem 
planos de aumentar a participação da 
região, que hoje corresponde a 18% do 

faturamento da empresa.
Com sede em São Paulo, mais de 

600 colaboradores trabalham para 
formar a mais completa empresa de 
serviços para o setor da saúde.

Para Vilson Schvartzman, o grande 
diferencial da operação da empresa no 
RN é que, ao atender com mais rapidez 
hospitais, clínicas, operadores de saúde 
e prefeituras, o aumento da satisfação 
dessa clientela alavancará operações 
futuras que tendem a se multiplicar em 
todo o Norte e Nordeste.

“As soluções oferecidas pela com-
panhia têm como objetivo principal 
ajudar os parceiros da empresa a ofere-
cer soluções inovadoras que garantam 
que o paciente seja o maior beneficia-
do pelos serviços” resume o executivo.

Mais recentemente, a empresa de-
senvolveu uma ferramenta chamada 
Torre de Controle, que monitora os 
produtos em rota, por meio de inteli-
gência artificial, com coleta de dados 
em tempo real.  Essa nova central de 
monitoramento está instalada na sede 
da companhia em São Paulo.

 O vereador das

aprovadas  em Natal.

 Todas em vigor
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Centro de Distribuição potiguar recebeu investimento de R$ 2 milhões para a construção e atende 2.244 municípios do Norte e Nordeste José Carlos sumiu no dia 21 de outubro

Polícia Civil e Bombeiros 
encerram 2º dia de buscas 

CASO JOSÉ CARLOS



As micro e pequenas empresas 
(MPEs) foram as que mais de-
mitiram no pior momento da 

pandemia do coronavírus em todo o 
Brasil. Entre os meses de março e ju-
nho, os setor fechou mais de 1 milhão 
de postos de trabalho. Por outro lado, 
os pequenos negócios foram os que 
reagiram mais rapidamente à crise, re-
cuperando cerca de 443 mil empregos 
nos meses de julho, agosto e setembro, 
enquanto as empresas de médio e 
grande portes criaram quase a metade 
dessas vagas – 245 mil – no mesmo 
período.

A análise feita pelo Sebrae, a partir 
de dados do Ministério da Economia, 
mostra que no mês de julho o saldo 
das micro e pequenas empresas foi 2.4 
vezes maior que o das médias e gran-
des. Já nos meses de agosto e setem-
bro, os saldos das MPEs foram 76% e 
66% maiores que as médias e grandes, 

respectivamente. Considerando o acu-
mulado do ano (incluindo os meses an-
teriores à chegada da pandemia da Co-

vid-19), os dados mostram que, entre 
demissões e contratações, as pequenas 
empresas tiveram um saldo melhor, 
com cerca de 40 mil demissões a me-
nos que as de médio e grandes portes. 
No conjunto da economia, entre ja-
neiro e setembro, o saldo foi negativo 
em 559 mil vagas. Para o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, os números con-
firmam um comportamento histórico 
já observado a respeito dos pequenos 
negócios: a resiliência e a enorme capa-
cidade de recuperação desse perfil de 
empreendedores. “As micro e peque-
nas empresas são o motor da econo-
mia. Para sairmos mais rapidamente 
da crise, será fundamental continuar 
apoiando esses empresários. Isso pas-
sa por uma série de medidas, desde o 
apoio para que as empresas consigam 
digitalizar suas vendas até a ampliação 
da oferta de crédito, para manter essas 
empresas operando”, comenta Melles.

10 GERAL SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2020   |

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

INAUGURAÇÃO |  Montagem começou em outubro do ano passado e a estrutura está entre os principais 
equipamentos do Brasil dedicado à pesquisa, inovação e prestação serviços para o setor eólico potiguar

O  Instituto Senai de Inovação em 
Energias renováveis (ISI-ER) 
recebe nesta sexta-feira 6 a 

diretoria da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte (Fiern) para 
apresentar as novas instalações e seus 
laboratórios.

As estrelas do empreendimento 
são o túnel de vento, laboratórios 
de tecnologias para energia solar, 
laboratório de sustentabilidade e 
compósitos. “Tecnologia de ponta a 
disposição da indústria de energias 
renováveis destacando o RN na van-
guarda dessa área em nosso país”, 
comentou nesta quinta o presidente 
da Fiern, Amaro Sales.

A montagem da estrutura come-
çou em outubro do ano passado. O 
túnel de vento e o laboratório estão 
entre os principais equipamentos do 
Brasil dedicado à pesquisa, desen-
volvimento, inovação e prestação de 
serviços direcionado principalmente 
ao setor eólico.

“Trata-se de um túnel de seção 
testes com possibilidade de ensaios 
aerodinâmicos com velocidades de 
até 100 Km/h, muito importante para 
o setor de energia eólica”, explicou o 
diretor do Instituto Senai de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-ER), Ro-
drigo Mello.

Segundo ele, existem várias de-
mandas a serem atendidas pela estru-
tura. O plano é oferecer já a partir deste 
ano e no próximo  ao mercado eólico 
a possibilidade de calibração de ane-
mômetros e sensores de direção em 
Natal-RN, muito próximo de grande 

parte dos parques eólicos em operação 
no Brasil.

Na prática, um túnel de vento 
possibilita a simulação do movimento 
do ar em relação a diversos tipos de 
estruturas — como prédios, pontes, 
plataformas de petróleo e aerogera-
dores — com o objetivo de observar 
o comportamento do escoamento do 
fluido e as aerodinâmicas envolvidas, 
de modo a validar os modelos de carga 
ou modelos fluidodinâmicos.

Com o túnel de vento, o ISI-ER 
amplia sua estrutura de laboratórios e 
capacidade para prestação de serviços 
para o setor de Energias Renováveis. E 
já conta com uma equipe de 22 pessoas 
dentre a sua maioria doutores, mestres 
e especialistas dedicados ao desenvol-
vimento de soluções inovadoras para o 

mercado.
O ISI-ER integra uma rede formada 

por 27 institutos distribuídos em 12 
Estados. E o modelo de operação foi 
inspirado nas práticas da rede de pes-
quisa aplicada do Instituto Fraunhofer, 
na Alemanha, que possui forte orienta-
ção tecnológica e de mercado, explica 
Rodrigo Melo. “Para a indústria, o ISI 
representa muito, porque é o ponto fo-
cal de funcionamento para discussões 
no setor, garantido que temos um am-
biente no qual toda a cadeia produtiva 
pode ser atendida e se beneficiar com 
agregador de resultados. Esse novo la-
boratório, com os demais que estão em 
expansão e instalação, amplia nossa 
capacidade de assegurar a prestação 
destes serviços voltado à inovação e 
pesquisa”, encerra.

 Túnel de vento é dedicado à pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor eólico

Instituto Senai de Inovação inaugura 
laboratório com túnel de vento no RN

MPEs abriram 443 mil empregos

Pequenos negócios reagem à crise 
e recuperam empregos mais rápido

MERCADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 101/2020 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

NO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 101/2020 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PUBLICADO DIA 
04/11/2020, QUE TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS E 
MÁSCARAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL 
MATERNIDADE MARIA RODRIGUES DE MELO, NAS MEDIDAS DE COMBATE AO CORONA VIRUS 
COVID-19.  ONDE-SE LÊ: 10/11/2020 às 08h. LEIA-SE: 12/11/2020 às 08h. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 028/2020

Pregão Presencial SRP N.º 028/2020 - Menor Preço Por Item - Medicamentos Psicotrópicos. 
Data - 19/11/2020 as 09:00 horas (horário local). Maiores informações através do e-mail 
(cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 05/11/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E 
POSSE DE DIRETORIA. 

          A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria da Associação dos Vaqueiros 
Seniores Aspirantes do Rio Grande do Norte – AVASA/RN, neste ato, representado pelo senhor: Francisco Galbi 
Saldanha, CPF: 503.338.604-20, RG: 452.324SSP-RN, brasileiro, funcionário público estadual, casado, residente e 
domiciliado na Rua Doutor Antônio Severiano da Câmara, 2235, CEP: 59062-360. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN, 
convoca todos  interessados sobre a realização da assembleia geral, a qual será realizada no dia 08 de dezembro de 
2020, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) em primeira convocação, em seguida às 20:00 (vinte horas) em 
segunda convocação com os presentes. A Assembleia ocorrerá no restaurante Oxente Pizzaria, situado na Avenida 
Amintas Barros, 2135, lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59062-350, a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte 
ordem do dia: 01- Deliberação sobre a fundação da Associação dos Vaqueiros Seniores Aspirantes do Rio Grande do 
Norte – AVASA/RN; 02- Aprovação do Estatuto Social da entidade; 03- Eleição e posse da Diretoria; 04- Assuntos de 
interesse geral. Natal/RN, 04 de novembro de 2020. 

FRANCISCO GALBI SALDANHA 
Comissão de Constituição e Fundação da AVASA/RN 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua
Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20(vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite
de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0804521-
62.2017.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra EXECUTADO: S & E COM. DE
MOVEIS LTDA - ME , sendo determinada a CITAÇÃO de S & E COM. DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ: 13.107.615/0001-63 -,  para que: 1) no
prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$  10.309,77 (dez mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos), acrescido
de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo
de três dias,  passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá,
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora
de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade
da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em
execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos
do art. 257, IV do CPC. Natal, 22 de novembro de 2019 .

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN 
EDITAL DE CITAÇÃO E PAGAMENTO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

   O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte,  
   F A Z S A B E R , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos 
de nº 0829094-67.2017.8.20.5001, MONITÓRIA (40), em que é Autor WSC - EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUCOES LTDA. e Réu HOMEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA, que pelo presente Edital, 
CITA HOMEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA CNPJ: 11.080.260/0001-30 , tendo como último 
endereço conhecido na Rua Desembargador Baldoino Andrade, 60, Chame-Chame, SALVADOR - BA - CEP: 40157-
180, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o obrigação 
demonstrada nos autos, acrescidos de honorários advocatícios de 5% de valor da causa, ficando isenta de custas ou, 
querendo, no mesmo período, promova os respectivos EMBARGOS monitórios. Não sendo oferecidos os embargos 
no prazo marcado, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (artigo 701, §2º, NCPC). Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de 
todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 28 de outubro de 2020, Eu, GEORGIA BORGES DE FRANCA, 
Auxiliar Técnica, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz 
que abaixo subscreve.  

JOSÉ CONRADO FILHO 
Juiz de Direito 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A A MACEDO FIRMINO FILHO ME, CNPJ 21.497.440/0001-76, torna público que recebeu do Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
Nº 2015 - 085610/TEC/LS-0079, com prazo de validade, 19/01/2021, em favor do empreendimento,  construção 
de um loteamento, composto de 97 lotes, distribuídos em 09 quadras, além de áreas verdes, áreas institucionais; 
vias de circulação; totalizando 6,2 ha; localizada Rodovia 404, Km 21, Ponta do Mel, Município de Areia Branca-RN.

A A MACEDO FIRMINO FILHO ME 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 
52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

Renovação da Licença de Operação (RLO) para o Sistema de Injeção de Águas de Ponta do Mel (SIA), o 
empreendimento consta de 6 (seis) poços: 7-PML-0012-RN, 7-PML-0017-RN, 7-PML-0022D-RN, 7-PML-0024D-
RN, 7-PML-0028-RN e 7-RO-0002-RN, localizados no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN.

Harvey David Gardner
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GRID COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  inscrito sobre CNPJ: 10.589.308/0002-59 torna público 
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Licença Ambiental de Operação para um Comercio Varejista de Combustíveis Líquidos, troca de óleo e Revenda 
de lubrificantes  com capacidade total de 60.000L de armazenamento localizado na Avenida   três Poderes sn 
Centro – Tibau do Sul - RN

Alex Zorba Moreira Guimarães
 Sócio Proprietário.
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Todos os anos, milhares de recur-
sos disponíveis através de editais 
culturais não são usados para 

financiamento de atividades culturais 
por falta de projetos no formato exigi-
do para submissão das propostas. 

Ciente disso e da função social da 
Universidade Estadual do Rio Grande 
do Norte (Uern), a professora Irene van 
den Berg, da Escola de Extensão, pres-
tou assessoria e auxiliou a Associação 
de Idosos Julieta Barros (AIJB) a ser 
contemplada com recursos de três edi-
tais viabilizados pela Lei de Emergên-
cia Cultural Aldir Blanc pela Secretaria 
Municipal de Cultura de Nata.

 "Realizamos encontros presenciais 
e remotos, com o objetivo de conhecer 
a história da entidade e dos artesãos, 
suas ações, produções artísticas,  an-
seios, dificuldades e sonhos. A partir 
dessas informações, fomos desenhan-
do juntos as propostas. Os artesãos e 
a coordenação da associação foram 
também muito solícitos e comprome-
tidos, recuperando registros para cons-
trução de portfólios e providenciando 
a documentação", contou a professora 
Irene van den Berg.

 No apoio a espaços culturais, o 
recurso só pode ser aplicado na manu-
tenção ordinária de contas e predial. 
Marlene Santana, coordenadora da 
Associação, conta que, nesse quesito, o 
dinheiro já tem destino certo. 

“Há alguns anos estamos tentando 
mudar o telhado, pois ele foi constru-
ído a partir da doação dos materiais 
de demolição da antiga penitenciária 
João Chaves, onde hoje está edificado 
o Complexo Cultural da Uern. Como 
esse telhado foi feito com material reu-
tilizado, o desgaste pelo tempo de uso 
vem causando alguns transtornos”, 
justificou. 

 Na categoria de “Oficinas de ca-
pacitação online ou em vídeos pro-
duzidos e finalizados para inserção 
nas plataformas digitais ou através de 
Downloads”, a AIJB submeteu o proje-
to Oficinarte, para iniciação a técnicas 

Uern ajuda associação de idosos
a participar de editais culturais
AUXÍLIO | Universidade Estadual do Rio Grande do Norte presta serviços de assessoria para que espaços 
culturais possam se adequar às regras de submissão de propostas para os editais da Lei Aldir Blanc

Além da assessoria na proposição dos projetos para o edital, a Uern dará apoio na execução de todas as ações para a prestação de contas

REPRODUÇÃO

SAIBA MAIS: ALDIR BLANC

A Lei Aldir Blanc dispõe 
sobre ações emergenciais 

destinadas ao setor 
cultural diante do estado 
de calamidade pública 

decretado pela União em 
função da pandemia da 
Covid-19. Essas ações 

emergenciais previstas na 
Lei Aldir Blanc atendem aos 

trabalhadores da cultura, 
aos espaços artísticos e 
culturais, microempresas 

e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, 

instituições e organizações 
culturais comunitárias que 

tiveram suas atividades 
interrompidas por força das 
medidas de distanciamento 

social para o controle da 
pandemia da Covid-19

artesanais. O recurso será investido na 
produção de 12 vídeos sobre técnicas 
artesanais, como crochê, bordado, 
renda entre outros. 

"Esse projeto vai oportunizar aos 
artesãos desenvolver uma ação nova 
que é divulgar suas aulas na internet, 
ao mesmo tempo será a oportuni-
dade de uma renda num período de 
dificuldades para todos", comentou 
Johhanes Cipriano, artesão beneficia-
do com o projeto. 

Com a Expoarte (Exposição e Co-
mercialização do Artesanato da AIJB), 
a associação concorreu na categoria 
“Da democratização, do acesso, da 
acessibilidade e da sustentabilidade”, 
e o recurso vai ser aplicado na aquisi-
ção de materiais e equipamentos, para 
contribuir com a sustentabilidade dos 
negócios criativos e comercialização 
em feiras de arte, mostras, exposições 
de vendas presenciais ou remotas. 
“Nós fazemos a exposição e comer-

cialização de nossos trabalhos na sede 
da associação e no próprio bairro, em 
área aberta, na maioria das vezes bem 
próximo da associação. Com esse re-
curso vamos poder adquirir mesas, 
cadeiras e tendas. Bem como, será 
possível participar de feiras com uma 
estrutura melhor. E, além disso, vamos 
poder criar um site da associação para 
contar a nossa história, apresentando 
os artesãos e seus trabalhos”, planejou 
a coordenadora.

 Além da assessoria na proposição 
dos projetos para o edital, a EdUCA 
dará apoio na execução de todas as 
ações e na organização da prestação de 
contas. 

“Os projetos requerem manipular 
o uso de tecnologias e aplicações para 
divulgação e comunicação em ambien-
te de rede de internet, e os artesãos não 
tem familiaridade com esses recursos. 
Por isso, os bolsistas de extensão que 
trabalham em ações na EdUCA deve-
rão contribuir com processos de edição 
de vídeos, criação de site, criação de 
canal para veiculação dos vídeos e pos-
tagem de materiais produzidos. Para a 
fase de prestação de contas, também a 
associação contará com a ajuda de téc-
nicos na orientação de organização de 
documentos notas fiscais e geração de 
relatórios”, garantiu a professora Irene.

 Diante do sucesso da assessoria 
prestada, a professora que é coorde-
nadora administrativa da Educa, já 
estuda oferecer o serviço para outras 
associações comunitárias e disponibi-
lizou o email irenearaujo@uern.br para 
atender interessados. 

“O trabalho de extensão desenvol-
vido pela EdUCA na Zona Norte de Na-
tal vai além dos cursos que são ofereci-
dos a cada semestre. Desempenhamos 
uma relação de amizade, de coopera-
ção e de confiança com a comunida-
de. É a universidade pública fazendo 
seu papel social de contribuir com o 
conhecimento, formação e  acesso de 
grupos vulneráveis a oportunidades e 
políticas sociais", acrescentou.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

L J COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 11.173.959/0001-45 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 29/10/2026 em favor do empreendimento com a atividade de Posto 
Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA CELSO AUGUSTO DE ARAUJO, 586 KM 120 BR 304 
MARG ESQU BAIRRO A.A.B.B. CEP: 59.535-000 no município de LAJES/RN.

ALAN FERNANDES DA MOTA  
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS de CPF: 444.293.474-68, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS – Licença Simplificada, 
em favor do Requerimento de Registro de Licença para Extração de Argila na localidade Açude Itans – Zona Rural 
município de Caicó/RN.

LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS
Requerente - Responsável

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

OTÁVIO ANSELMO DE GOIS FERREIRA, inscrito sob o CPF no. 044.516.454-92, torna público que está 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
– LS, com validade até 30/10/2026, em favor da atividade de TROCA DE ÓLEO, localizada na Avenida Alberto 
Maranhão, nº 1034, Alto da Conceição, Mossoró-RN. 

OTÁVIO ANSELMO DE GOIS FERREIRA
Requerente

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PESQUEIRA CORDONE, CNPJ: 05.777.614/0001-06, torna Público que requereu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a  
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município 
de Senador Georgino Avelino-RN.

Francisco André Ferreira da Cruz
Gerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação  da  
Barragem de Urucará com seu volume de 4.523.920m³, utilizada para irrigação da cana de açúcar, localizada na 
Fazenda Limoal, no município de Arez/RN  

CÉLIDO RICARDO DA SILVA
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS
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GRAZI MASSAFERA 
FALA SOBRE A 
MANUTENÇÃO 
DA BOA FORMA

Quem acompanha a carreira de Grazi Massafera desde seu início 
lá no BBB sabe que a atriz sempre foi “boa de garfo”. A loira conta 
que sempre foi gulosa desde pequena e que sua silhueta enxuta, 
atualmente, é graças à genética e à malhação. “Eu gosto de comer e 
eu gosto de malhar. Minha mãe me entupiu, quando eu era pequena, 
de remédio para engordar. Eu era magrela, no interior não era 
padrão”, disse.

PING

GRAZI MASSAFERA 

Quem acompanha a carreira de Grazi Massafera desde seu início 
lá no BBB sabe que a atriz sempre foi “boa de garfo”. A loira conta 
que sempre foi gulosa desde pequena e que sua silhueta enxuta, 
atualmente, é graças à genética e à malhação. “Eu gosto de comer e 
eu gosto de malhar. Minha mãe me entupiu, quando eu era pequena, 
de remédio para engordar. Eu era magrela, no interior não era 

A pandemia foi e segue 
sendo um período de muitas 
mudanças para muita gente. 
A modelo Juju Salimeni tirou 
o momento para diminuir um 
pouco o ritmo. Ela revela que se 
permitiu mudar o foco, inclusive 
na alimentação, normalmente 
sempre muito regrada: “Comi 
coisas que nunca havia comido, 
experimentei muita coisa”. Na 
lista aparecem vinhos, massas, 
risotos e até tipos de carnes 
diferentes.

Gracyanne Barbosa e Belo 
não se encontram há uma 

semana. O cantor está isolado 
em um quarto da mansão 

do casal, no Rio, após ele ser 
diagnosticado com Covid-19.

Neymar não está cercado 
apenas dos “parças” em Paris. 
Após a vitória da Seleção 
Brasileira sobre o Peru, quando 
o craque fez três gols, no último 
dia 13 de outubro, o jogador 
convidou amigas brasileiras 
para passar uns dias em sua 
casa, na capital francesa. Quatro 
amigas � caram hospedadas na 
mansão do craque do PSG em 
Paris.

JUJU SALIMENI CONTA 
COMO A PANDEMIA 
AFETOU SUA ROTINA 
DE TREINOS

GRACYANNE BARBOSA 
DIZ QUE BELO ESTÁ 
ISOLADO NO QUARTO 
HÁ UMA SEMANA

NEYMAR CONVIDA 
AMIGAS PARA FICAR 
EM SUA CASA EM 
PARIS
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NATHALLYA MACEDO

Nas favelas ou nos prédios, 
ele está em casa. O rapper 
Cafuzo da Baixada tem 

uma carreira sólida construída 
em cima de diálogos. Há quase 10 
anos, o artista natalense promove 
debates acerca dos problemas 
sociais vivenciados dentro das 
periferias com um discurso � rme 
e politizado. Ao mesmo tempo, 
também costuma enaltecer a 
juventude e a cultura preta em 
rimas coesas, além de rememorar 
a ancestralidade do povo negro.   

Cafuzo da Baixada é o nome 
artístico de José Kleber, de 30 
anos. Ele iniciou a carreira 
com a ajuda de um movimento 
chamado “Reggae na Calçada”, 
que reunia jovens da Zona Oeste 
de Natal todos os domingos para 
cantar e ouvir música. Foi nessa 
época que Cafuzo teve contato 
com produtores culturais e 
bandas como a Rastafeeling – 
grupo de raggamu�  n bastante 
reconhecido no meio artístico 
potiguar. 

O músico foi o fundador da 
banda Dega e participou, ao longo 
dos anos, de diversos eventos 
locais e em outros estados 
nordestinos. Interessado pela arte 
como uma forma autêntica de 
expressão, ele começou a compor 
as próprias letras e lançou, em 
2013, o primeiro EP como rapper 
solo. Intitulado “Mista Cafu”, 
o trabalho teve cinco músicas 
que retratavam o cotidiano nas 
periferias através de relatos 
pessoais.  

Na última terça-feira 3, 
Cafuzo lançou o clipe de “Som de 
Quebrada”. As gravações para o 
vídeo foram feitas na comunidade 
onde mora o artista, conhecida 
como Baixa do Cão, localizada no 
bairro Cidade Nova. “Percebi que 
me encontrava muito envolvido 
com pessoas de classe média, 
universitários e a� ns, e estava 
esquecendo do meu bairro. Por 
isso, me inspirei nos moradores, 
vizinhos e amigos para criar esse 
projeto. E todos participaram 
por vontade de prestigiar e 
homenagear o nosso lugar no 
mundo”, contou, em entrevista ao 
Agora RN.   

A letra autoral de “Som de 
Quebrada” provoca re� exões 

QR CODE
Acesse e assista

a “Som de Quebrada”
no YouTube

MÚSICA | Cafuzo da Baixada acaba de lançar
um clipe que retrata a vivência da comunidade

onde mora, na Zona Oeste de Natal.
Rapper acredita na força da música de
resistência para transformar realidades

MÚSICA | Cafuzo da Baixada acaba de lançar

SOM DE 
QUEBRADA

MÚSICA E AUDIOVISUAL Gravações para clipe de Cafuzo da Baixada foram feitas
na comunidade onde mora o artista, conhecida como Baixa do Cão, localizada no bairro Cidade Nova

EMANUISMO

sobre o racismo sofrido dentro 
de uma sociedade ainda tão 
desigual, como no trecho: “minha 
cor da pele remete ao caixão, mas 
minha favela é alegria, cultura 
e arte”. Para Cafuzo, a música 
tem um poder ensurdecedor de 
resistência. “Tento fazer um rap 
de denúncia contra a opressão. 
Mesmo falando sobre assuntos 
pesados, gosto também de 
celebrar a nossa identidade e 
sintonia como irmãos pretos 
e mostrar que, apesar de tudo, 
somos felizes”. 

Usando referências sonoras 
do funk e afrobeat, Cafuzo segue 
planejando o próximo EP ao 
lado do produtor Walter Nazário. 
“Walter é talentoso demais e já 
participou do álbum de artistas 
incríveis daqui, como Potyguara 
Bardo e Bex. Acredito que temos 
um cenário musical rico e criativo, 
mas infelizmente ainda temos 
poucos espaços – principalmente 
para quem vem da periferia”, 
a� rmou. No pós-pandemia, o 
rapper planeja levar os recortes 
locais para o resto do Brasil por 
meio de narrativas genuínas e 
legítimas.    

LADO A LADO
Atualmente estudante de 

produção cultural no IFRN, 
Cafuzo acredita que a educação e 
a arte juntas podem transformar 
realidades, tendo em vista 
que a violência (tanto policial 
quanto criminosa) é constante 
nas comunidades. “Precisamos 
ocupar os espaços que são 
nossos por direito. A arte é um 
processo educativo e, pensando 
por essa perspectiva, temos um 
fator importante de mudança em 
nossas mãos”.   



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

ENGAVETANDO? 
Uma decisão publicada nesta 

quarta-feira pela atual reitoria do 
IFRN prorroga por trinta dias – e 
pela terceira vez - os trabalhos da 
Comissão de Sindicância Punitiva 
que apura suposta má conduta 
de Josué Moreira, nomeado pelo 
presidente Jair Bolsonaro reitor 
pro-tempore do Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte através 
da Portaria MEC 405/2020, no dia 
17 de abril. Na academia, o que 
se comenta é que a intenção é de 
engavetamento geral do processo.  

AÇÕES 
Ministro do Desenvolvimento 

Regional, o potiguar Rogério 
Marinho apresentou nesta quinta-
feira, na Comissão do Senado 
que acompanha a situação do 
Pantanal, algumas medidas que 
governo Jair Bolsonaro tomou, 
por meio do ministério que ele 
comanda, para apoiar o combate 
aos incêndios na região. 

PRIORIDADE? 
Segundo o ministro potiguar, 

houve a disponibilização de cerca 
de R$ 45,7 milhões para ações de 
enfrentamento às queimadas e 
recuperação. 

“Nossas equipes da defesa civil 
visitaram os estados para auxiliar 
na construção dos planos de 
trabalho para a ação emergencial. 
A orientação do presidente foi não 
medir esforços para combater os 
incêndios”, a� rmou Rogério.

POSIÇÃO 
Na Assembleia Legislativa, o 

caso da in� uenciadora Mariana 
Ferrer repercutiu em plenário na 
última quarta-feira 4. A deputada 
Eudiane Macedo (Republicanos) 
a� rmou que “aquela situação é algo 
humilhante para as mulheres”.

 Ela se referia ao vídeo que 
mostra como a vítima foi tratada no 
julgamento do empresário André 
de Camargo Aranha, acusado de 
estuprá-la.

ALERTA 
“Naquela audiência, um 

momento que não tinha ninguém 
para defendê-la do advogado do 
réu e agressor e ela como vítima, 
passou a ser agredida”, comentou 
Eudiane, que faz parte da Frente 
Parlamentar da Mulher na 
Assembleia Legislativa.

REALIDADE 
A deputada aproveitou 

para fazer um breve panorama 
dos preconceitos vividos pelas 
mulheres. “Não podemos postar 
fotos nas redes sociais de biquíni ou 
nos vestir da maneira que gostamos 
de nos vestir?”, questionou. 

“Não é porque a mulher bebeu 
ou ingeriu alguma coisa que 
essa mulher possa ter seu corpo 
invadido”, declarou Eudiane. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Deu em Tales Faria, do 

UOL: “Ordem unida entre os 
militares de alta patente do 
Brasil: evitar a todo custo brigas 
com os bolsonaristas de raiz. 
Na avaliação do militares, o 
importante é não empanar as 
“boas perspectivas para o Brasil” 
trazidas pela virada de Joe Biden 
na contagem de votos da eleição 
presidencial dos EUA”. 

143,5 milhões das contas de Isabela 
Odebrecht, mulher do empresário 
Marcelo Odebrecht, e das três 
filhas do casal. Decisão tomada 
a pedido do grupo Odebrecht, 
que tenta reaver valores pagos 
a Marcelo, ex-presidente e neto 
do fundador da empresa, como 
indenização por sua colaboração 
com as investigações da Operação 
Lava Jato. 

>>Biden quer “recomeçar do zero” 
relação com Bolsonaro, segundo o 
colunista de Veja Thomas Traumann. 
Que informa que assessores do 
candidato americano dizem que 
a relação vai depender da ação 
brasileira para preservar a Amazônia. 

>>O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) decidiu bloquear R$ 
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VIOLÊNCIA... 
Falando na Assembleia, 

também nesta quarta, a deputada 
Cristiane Dantas (Solidariedade) 
chamou a atenção para um 
caso de perseguição. Nesse 
caso, perseguição política, 
que aconteceu em São José 
de Mipibu, e que segundo a 
parlamentar, tem se repetido em 
outros municípios. 

...NAS CAMPANHAS 
“Um comunicador da região 

foi perseguido de São José até 
Natal por homens contratados 
para fazer essa intimidação. 
É inconcebível que nos dias 
de hoje a democracia ainda 
seja ameaçada para mudar os 
rumos do pleito”, lamentou 
Cristiane. 

PROTEÇÃO 
A parlamentar ressaltou 

que esse tipo de situação não 
será aceita e pediu a atuação do 
Ministério Público, da Justiça 
Eleitoral e da Secretaria Estadual 
de Segurança para que se tome 
providências. 

TROPAS BEM VINDAS 
Quem também lamentou 

a violência registrada em 
municípios do RN durante o 
período eleitoral, denunciada 
pelos colegas em plenário, foi o 
deputado Vivaldo Costa (PSD). 
Ele chamou a atenção e elogiou o 
fato de que o presidente da Casa, 
deputado Ezequiel Ferreira, tem 
aplaudido o papel do Tribunal 
Regional Eleitoral em recrutar 
forças do Exército Brasileiro e da 
Polícia Federal para acompanhar 
o pleito no Estado.  

CONTROLE 
O deputado Coronel 

Azevedo (PSC) também 
comentou a violência registrada 
nas campanhas pelo interior. 
E registrou a presença dele, 
nesta terça-feira, em reunião 
do Movimento Articulado 
de Combate à Corrupção, na 
qual os candidatos a prefeito 
de Natal assinaram um 
documento com uma pauta 
anticorrupção. Ele explicou 
que, no documento, o Marcco 
cobra controle, transparência, 
pregão eletrônico e rigidez em 
licitações do gestor que for 
eleito na capital. 

DIVERSÃO 
O elenco de Detetives do 

Prédio Azul se apresenta pela 
primeira vez em Natal nos 
dias 7 e 8 de novembro, no 
estacionamento externo da 
Arena das Dunas. O espetáculo 
(em formato drive-in) “D.P.A. 
- Um Mistério no Teatro” é 
inspirado na série infanto-juvenil 
de sucesso do canal Globo.

Rodeado por dois ministros potiguares, Rogério 
Marinho e Fábio Faria, Bolsonaro inaugurou uma 
adutora da Funasa em comunidade de Alagoas. 
Durante o evento, o presidente e os ministros do RN 
demonstraram entrosamento e se refrescaram com as 
águas chegando à localidade

Médico Delfin Gonzalez de Mirada, 
presidente do Grupo Delfin Saúde, assinando 
ordem de serviço para recuperação do prédio 

do antigo Hospital Papi

PAPI 
Os grupos Del� n Saúde e Incor 

Natal realizaram, na manhã desta 
quinta-feira 5, no Hotel Barreira Roxa, 
em Natal, a assinatura da ordem de 
serviço para recuperação do prédio do 
antigo Hospital Papi que foi compra-
do, no mês de março deste ano, por R$ 
18,9 milhões, e que funcionará anexo 
ao Hospital Rio Grande. 

AMPLO INVESTIMENTO 
O investimento permitirá a 

ampliação de serviços de saúde 
especializados, como urgência 
pediátrica, obstetrícia, ginecologia, 
ortopedia, oncologia, neurocirurgia, 

incluindo uma Unidade Materno 
Infantil e o Instituto de Câncer e 
ainda o aumento de leitos de UTI 
Neo Natal e UTI Adulto, garantindo 
inclusive a possibilidade de oferta 
de serviços tanto para a saúde 
suplementar como para o Sistema 
Único de Saúde (SUS).  
 
INTERESSE  

“Deputados bolsonaristas se 
articulam para colocar aliado no 
comando da Fiocruz”. A novidade 
foi publicada pelo Estadão nesta 
quinta e conta que os parlamentares 
se mobilizam para que o analista de 
gestão da Fiocruz Florio Polonini 

tenha maioria de votos para integrar 
lista tríplice que será encaminhada 
ao Palácio do Planalto para a escolha 
do novo presidente da instituição de 
pesquisa. 

 DOMINAR 
Os parlamentares bolsonaristas, 

adivinhe, acusam a entidade de 
aparelhamento político. É para rir 
ou para chorar! E eles dizem que 
querem “uma Fiocruz ‘neutra’”, mas 
comandada por aliados de Bolsonaro! 
Neutra para quem? Os servidores da 
Fiocruz votam virtualmente entre os 
dias 17 e 19 de novembro e devem 
escolher três nomes.  
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou! E para hoje temos a Lua de rolê por Câncer e em 
oposição a Júpiter, que segue o baile em Capricórnio e 
faz conjunção com Plutão. 'Nossa, João! É de comer?'. 
Calma que eu explico, meus consagrados! Essa é uma 
confi guração poderosa e que vai durar algumas semanas.

Sextou bem sextado, Libra! E hoje o astral está todo 
delicinha e superleve! As good vobes são presente de um 
aspecto maravigold que vai rolar entre a Lua e o planeta 
Júpiter. Você vai se sentir um pouco mais otimista e pode 
pensar em focalizar com mais esperança.

Touro, me responda: tem coisa mais importante nessa 
vida do que a família? Com a Lua de rolê no signo de 
Câncer, esse sentimento será ainda mais fortalecido. 
Vejo aqui, inclusive, que é possível que você precise 
ajudar fi nanceiramente algum membro de sua família.

Escorpião, meu cristalzinho, nesta sexta, a Lua avança no 
signo de Câncer e forma um aspecto de oposição com 
Júpiter. Essa confi guração astrológica deve estimular ainda 
mais o campo emocional - onde você já é bastante intensx.
Apesar do controle que você consegue exercer.

Sextou com a Lua dando um rolê no signo de Câncer! 
Isso deve colocar assuntos de família e do lar no topo 
dfe suas prioridades. Essa energia lunar mexe com as 
emoções e com os sentimentos - portanto, é normal que 
você se sinta mais sensível, saudosx e sentimental.

Sagita, sabe aquele meme 'já amanhesi cançada?' hahah 
Se não sabe, dá um Google aí e já posta nas suas redes 
sociais, porque ele vai ser você todinhx hoje! Após o 
estresse causado pelas inúmeras solicitações, hoje você 
vai se sentir cansadx e menos motivadx. 

Câncer, meu cristalzinho, eu sei que essa coisa de 
tecnologia não é muito fácil de se entender, mas, no dia de 
hoje, recomendo que você dê uma atenção especial para 
isso. É que ao incrementar o seu ambiente de trabalho 
com as novas tecnologias.

Mudança de humor? Temos! E ela é fruto de uma treta 
que vai rolar entre a Lua, que fi ca em oposição com seu 
signo e com Saturno, que está em marcha direta nos 
últimos graus de Caprica. Você se sentirá mais instável 
emocionalmente.

Leão, meu cristalzinho, a quinta foi puxada, né? Mas após 
o estresse do dia de ontem, hoje você fi cará surpresx 
com a tranquilidade com a qual transcorrerá o seu dia. 
No ambiente de trabalho , o clima será de total good 
vibes e seus colegas devem se mostrar superdispostos.

Ainda bem que chegou a sexta-feira e que o clima astral 
mudou! Hoje as tensões diminuem e as tarefas do dia a 
dia devem parecer mais fáceis e leves. Amém que fala? 
Além disso, você poderá sentir uma sensação muito 
positiva graças entre a Lua e Saturno.

Virgem, sextou e hoje a Lua segue o baile no signo de 
Câncer. Nossa fada sensata se opõe a Júpiter, que está 
de rolê nos últimos graus do signo de Capricórnio e em 
marcha direta. Assuntos relativos ao campo profi ssional 
devem ganhar a sua atenção de forma positiva. 

Peixes, é uma vida sem preocupações e atribulações 
que você quer? Não custa sonhar, né, meu 
cristalzinho? Sextou e apesar dos percalços, hoje o dia 
promete ser mais leve e cheio de bons fl uidos, graças 
ao seu empenho pessoal em superar as difi culdades.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Até o fi nal da próxima semana, a 
Globo deve concluir as gravações 

de “Amor de Mãe”...A boa 
vontade de todos contribuiu para 
que as difi culdades e restrições do 
momento atual fossem superadas...
Certo é que os últimos 23 

capítulos de “Amor de Mãe” serão 
exibidos a partir do encerramento 
de “A Força do Querer”. Isso está 
estabelecido...Mas falta defi nir 

ainda a questão das datas.A 
equipe do “Jornal da Record”, 
edição da meia-noite, está em 

festa na Record, devido aos bons 
resultados de audiência. Liderança 
inclusive.A CNN Brasil, assim 
como Band e Rede TV!, também 
não será representada no Teleton 

do SBT...Já Tony Ramos, 
autorizado pela Globo, gravou 

uma mensagem para a campanha.
A faixa de “Malhação” é a que 

menos preocupa a direção de 
teledramaturgia da Globo neste 

momento...Ou a que ainda não 
tem qualquer previsão de ser 

retomada.

GloboNews e CNN não se entenderam nem nas eleições dos EUA

Na cobertura das eleições nos 
Estados Unidos, foram muitas e 
das mais merecidas as críticas 
ao seu sistema de apuração. 
Complexo e demorado, mesmo 
com a possibilidade do voto 
antecipado.

Mas o que também chamou 
atenção, desde a revelação 
dos primeiros números, foi a 
divulgação de resultados que 
nunca bateram nos nossos canais 
de notícias.

Ontem de manhã, por 
exemplo, a GloboNews apontava 

264 delegados favoráveis a Biden 
contra 214 de Trump, enquanto 
na CNN Brasil, no mesmo horário, 

10h30, 253 a 213.
E isso aconteceu o tempo 

todo, nesses últimos dois dias, 
naturalmente porque foram 
utilizadas diferentes fontes de 
informação. Provavelmente 
uma usou a Fox e a outra a CNN 
mesmo.

Porém, assim como bola 
na trave não altera o placar e a 
obrigação do resultado � nal, num 
determinado momento tendo que 
ser o mesmo, houve um erro de 
alguém durante o caminho.

Impossível descobrir de quem.

INSTAGRAM

ESTÁ DENTRO “Condom 
Ladies”, série da Netfl ix, também 
já tem assegurada a participação 
da atriz Carol Castro. Bruna 
Marquezine e Enzo Romani serão 
os protagonistas.

ESTÁ EM CIMA
Se tudo correr como se espera, a 

Record pretende dar início ao “Power 
Couple” em abril. Assim como Adriane 
Galisteu continua cotada para a sua 
apresentação. Vale acrescentar que 
“A Ilha” e “A Fazenda” também estão 
con� rmados para 2021.

COPA AMÉRICA
A alta direção da Band � cou de 

apresentar uma contraproposta a 
Dentsu, para adquirir o pacote da 
Conmebol, que, entre outros direitos, 
inclui as três próximas edições da Copa 
América.

A primeira delas, em 2021, será na 
Argentina, entre os dias 11 de junho a 
10 de julho.

CERTEZA
Márcio Garcia terá um novo 

programa na Globo no ano que vem.
Um produto de grade e não de 

temporada, como era o “Tamanho 
Família”. As decisões a respeito ainda 
estão sendo tomadas.

DIVULGAÇÃO

TAMBÉM ELE
Além de Sophia Valverde, “Poliana 

Moça”, no SBT, tem assegurada a 
presença de Igor Jansen em seu elenco.

Casos de exceção. De todo o elenco 
de “As Aventuras de Poliana”, foram 
os únicos que tiveram seus contratos 
mantidos.

CINEMA NA TV
O “Tela Quente” tem programado 

para o dia 23 a exibição de “Bacurau”.
Como curiosidade, Sonia Braga, uma 
das protagonistas, moveu um processo 
contra a Globo, por causa da reprise 
de “Dancin’ Days” no Viva. No dia 30, 
será a vez de “Nasce Uma Estrela”, com 
Lady Gaga e Bradley Cooper.

PROJETO 
A conversa está muito no começo 

ainda, mas já existe a possibilidade da 
Band lançar um programa no campo 
da moda. Inclusive, há o interesse de 
contar com boa parte do pessoal que 
trabalhou no “Esquadrão da Moda” 
do SBT.
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SAÚDE

O neurocirurgião Leopol-
do Luque, médico pessoal de 
Diego Maradona, afirmou, 
nesta quinta-feira, que o astro 
argentino teve uma evolução 
“muito favorável da cirurgia a 
que foi submetido na noite de 
terça-feira, em Buenos Aires, 
por causa de um hematoma 
no cérebro, e poderá ter alta 
nesta sexta.

“Ele já se sente em bo-
as condições. Falamos com 
os médicos terapeutas que 
também o atendem para sa-
bermos as condições de alta. 
Minha ideia é que ele fique 
mais um dia no hospital”, disse 
o médico, que liderou a inter-
venção cirúrgica, de aproxi-
madamente 1h20, em frente à 
clínica Olivos, onde o lendário 
jogador está internado.

“Ele pode falar, andar, lógi-
co que tudo ainda é muito re-
cente, mas a recuperação está 
sendo ótima”, disse o médico, 
referindo-se ao técnico do 
Gimnasia La Plata. Segundo 
ele, Maradona está ansioso pa-
ra deixar o hospital. “Ele está 
livre para ir embora para casa 
quando quiser, mas acho me-
lhor permanecer até amanhã 
(sexta-feira) e depois deverá 
seguir um tratamento por vá-
rios dias em sua residência.”

Com 60 anos completados 
na última sexta-feira, Mara-
dona foi internado na Clínica 
Ipensa, de La Plata, na última 
segunda-feira após se sentir 
mal e foi transferido para a 
Clínica Olivos. Entre os possí-
veis fatores de risco para essa 
lesão estão a idade e o abuso 
de álcool. Na semana passada, 
Maradona mal comemorou 
o seu 60º aniversário porque 
já apresentava uma saúde de-
bilitada. O ex-jogador comia 
pouco, aparentava fraqueza e 
pouco participou da partida 
entre o Gimnasia La Plata e o 
Patronato.

NEUROCIRURGIÃO 
APONTA MELHORA 
DA SAÚDE DE 
MARADONA

O Flamengo derrotou o Athletico-
-PR por 3 a 2, na noite de quarta-
-feira, no estádio do Maracanã, 

no Rio de Janeiro, e se classificou às 
quartas de final da Copa do Brasil, mas 
um assunto fora de campo incomodou 
bastante o técnico espanhol Domènec 
Torrent após a partida. Perguntado na 
entrevista coletiva sobre a evolução de 
seu time no início de trabalho em rela-
ção ao mesmo período do português 
Jorge Jesus no clube, ele evitou fazer 
comparações.

“O trabalho do Jorge foi excelente 

aqui, ganhou tudo, muitos títulos, foi 
excelente. Mas o Dome não está aqui 
para competir com o Jorge, nem com 
outro treinador. Parece que estou com-
petindo com o Jorge, mas não! O Dome 
está aqui porque o Jorge decidiu, de 
maneira legal, trabalhar em outro país. 
Por isso o Dome está aqui!”, afirmou o 
espanhol.

O treinador rubro-negro fez ques-
tão de ressaltar que teve muito mais 
problemas que Jorge Jesus em seu 
início de trabalho no Flamengo. Um 
exemplo mostrado foi o pouco tempo 

que teve para treinar a equipe assim 
que chegou. “O que aconteceu com o 
Dome é muito fácil. Quando chega-
mos aqui (ao Flamengo), o time parou 
21 dias. Depois de 21 dias, só treinou 
sete, mas não em sequência. Eu tenho 
que falar isso porque as pessoas não 
sabem. Treinou três dias, folga, folga, 
treinou três dias, folga... Aí chega o 
Dome, tem dois treinamentos e cinco 
jogos em 15 dias. Não é desculpa. É a 
realidade! Essa é a verdade. Não tive 
pré-temporada, que é algo importante 
para qualquer técnico”, disse.

O alemão Thomas Bach, pre-
sidente do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), garantiu 

nesta quinta-feira que os Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020, adiados para 
julho e agosto de 2021 por causa da 
pandemia do novo coronavírus, serão 
realizados com total segurança inde-
pendente da situação no Japão e no 
mundo com relação ao nível de contá-
gio da Covid-19. 

“Estamos preparados para ofe-
recer uma Olimpíada segura, sejam 
quais sejam as circunstâncias no 
próximo verão (no hemisfério norte)”, 
disse.

A afirmação de Bach foi feita em 
um fórum realizado de forma virtual 
com a participação de federações in-
ternacionais de diversas modalidades. 

Nele foi convidado o diretor-geral 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o etíope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, que afirmou que a co-
laboração entre os organizadores e as 
outras partes implicadas, incluindo as 

federações, vão fazer com que Tóquio 
seja a “a cidade olímpica melhor pre-
parada” para os Jogos.

O presidente do COI reiterou a 
mensagem dita nas últimas semanas 
sobre a situação da pandemia pelo 

mundo, que impacta na organização 
da Olimpíada. “A rápida evolução da 
situação impede de ter agora as res-
postas sobre as dúvidas operativas 
que estão na mente de todos. Mas, 
por favor, tenham a segurança de que 

estamos desenvolvendo ferramentas 
para cada cenário possível diante da 
covid-19”, prosseguiu Bach.

Em sua declaração no fórum, o 
diretor-geral da OMS recordou que a 
organização, neste caso, de competi-
ções “requer um enfoque baseado no 
risco para decidir se um evento deve 
seguir adiante e como”. 

“Depende de cada um de nós re-
forçar o papel essencial do esporte 
como garantia de uma melhor saúde 
e estamos trabalhando para assegurar 
que os esportes possam ser praticados 
con segurança, tanto a nível amador 
como profissional”, comentou Tedros.

Os Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020 foram adiados em um ano 
no mês de março passado depois de 
um acordo entre o COI, o Comitê Or-
ganizador e o governo do Japão diante 
da pandemia do novo coronavírus. 

A cerimônia de abertura da Olim-
píada será realizada em 23 de julho de 
2021 e a de encerramento no dia 8 de 
agosto.
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