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PESQUISA

TECNOLOGIA. 9 | Instituto foi criado em 2012 para servir de ponte entre o meio acadêmico 
e as necessidades do empresariado, a partir de pesquisa aplicada e desenvolvimento 
de novos produtos. Após saída da Petrobras, órgão teve de se reinventar

Instituto Senai de Inovação 
se reinventa após Petrobras

REPRODUÇÃO

Após ataque ao STJ, TSE reforça 
segurança de sistemas das eleições
ELEIÇÕES 2020. 4 | A invasão virtual que 
paralisou as atividades e bloqueou o 
acesso a dados do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) ligou o alerta em técnicos 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A nove dias das eleições municipais, a 
Corte decidiu reforçar a segurança dos 
seus sistemas internos para se precaver 

caso também seja alvo de hackers. Até o 
momento, nenhum ataque foi registrado.
“Nós temos uma proteção bastante robusta. 
As medidas que adotamos são eficientes”, 

afirmou Giuseppe Dutra Janino, secretário 
de Tecnologia da Informação do tribunal.
Janino descartou, apesar disso, 
qualquer risco para o processo eleitoral. 

Um dos motivos é que as urnas 
eletrônicas funcionam “offline”, ou seja, 
desconectadas da internet, inviabilizando 
que um eventual ataque virtual.

Natal tem a cesta básica 
mais barata do Brasil, 
aponta estudo do Dieese

CUSTO. 7 | Além da do Rio Grande 
do Norte, outras 16 capitais tiveram 
alta nos preços dos produtos que 
compõem a cesta

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Jaidy propõe creche 24h
e parceria com faculdades 
para melhorar a saúde

ELEIÇÕES 2020. 2 | Candidata do DC a 
prefeita de Natal participou de série de 
entrevistas do Agora RN e falou sobre 
projetos para educação e saúde

PEDRO TRINDADE / AGORA RN

PELO DIREITO
DE EXISTIR

IDENTIDADE. 8  | Após um período de suspensão, o Itep voltou a oferecer
gratuitamente o serviço de emissão do RG social para pessoas trans.

Ícaro, Derek e Dália celebraram, em entrevista ao Agora RN, a liberdade de ser quem são

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Sandro Pimentel aprova 
23 leis em menos de dois 
anos na Assembleia do RN

Autor de “Cidade Inteira” 
é destaque neste fim de 
semana com volta do forró

BALANÇO. 6 | Com aprovação de leis 
que reforçam Lei Maria da Penha e 
proteção ambiental, parlamentar tornou-
se o deputado do RN com mais leis

MÚSICA. 13 | Um dos destaques do forró 
e com sucessos liderando as principais 
plataformas de música do Brasil, o 
cantor Eric Land (foto) é atração deste 
fim de semana em duas festas em Natal

EDUARDO MAIA / ALRN

Autor de “Cidade Inteira” 
é destaque neste fim de 
semana com volta do forró
MÚSICA. 13 |
e com sucessos liderando as principais 
plataformas de música do Brasil, o 
cantor Eric Land 
fim de semana em duas festas em Natal

Espetáculo infantil
ganha formato drive-in
NOVIDADE. 13 | Peça “DPA - Um Mistério 
no Teatro” será exibida na Arena das 
Dunas neste sábado 7 e domingo 8
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PEDRO TRINDADE / AGORA RN

A candidata a prefeita de Natal 
pelo Democracia Cristã, Jaidy 
Oliver, a� rmou nesta sexta-

-feira 6, em entrevista ao Agora RN, 
que, se for eleita, vai construir na 
capital potiguar, nos seis primeiros 
meses de gestão, uma creche com 
funcionamento 24 horas por dia.

De acordo com ela, a implanta-
ção da unidade seria um projeto-
-piloto, dentro de um planejamento 
maior para ampliar a oferta de vagas 
na educação infantil de Natal. Hoje, 
por causa do dé� cit de vagas, mães 
precisam se submeter a um sorteio 
todos os anos.

Jaidy Oliver, que é pastora evangé-
lica e disputa uma eleição pela 1ª vez, 
a� rmou também que outra meta de 
sua eventual gestão será implantar 
quatro escolas de tempo integral na 
cidade, sendo uma para cada região.

Com essas duas medidas, a can-
didata do Democracia Cristã espera 
solucionar três problemas. Ela en-
fatizou que, atualmente, mães não 
podem trabalhar porque não têm 
com quem deixar os � lhos. “Com 
isso, deixa a mãe trabalhar, alimenta 
o � lho e ele aprende a base”, explicou 
Jaidy, enaltecendo que Natal está lon-
ge de atingir a meta nos indicadores 
de educação básica. “Nossa educação 
de base é terrível”, acrescentou.

Ainda na área da educação, Jaidy 
Oliver explicou que pretende incluir 
o incentivo à empregabilidade como 
conteúdo nas escolas municipais.

SAÚDE
A candidata a prefeita de Natal 

prometeu fazer uma vistoria com-
pleta nas unidades de saúde. Ela a� r-
mou que, atualmente, há desperdício 
de recursos públicos, pois, apesar de 
a prefeitura investir mais do que a 
Constituição exige, faltam insumos 
em postos e hospitais. Ela falou que, 
como prefeita, terá o controle sobre 
a forma como a verba da saúde está 
sendo empregada.

Além disso, Jaidy Oliver disse que 
fará investimento na recuperação de 
prédios que abrigam unidades bási-
cas e UPAs. “Os prédios são sujos, pe-
quenos, não comportam a população 
do bairro”, declarou.

Ela também propõe que a prefei-
tura faça parcerias com universida-
des, para que estagiários atendam 
em unidades de saúde. Com isso, ela 
espera compor em até 1 ano todas as 

equipes de saúde da família que hoje 
não têm pro� ssionais como médicos, 
enfermeiros e dentistas.

“As faculdades, privadas e públi-
cas, têm estagiários com carga horá-
ria a cumprir. E temos na prefeitura 
um órgão de estágios que não funcio-
na. Se faltam enfermeiros, atenden-
tes, médicos e lá (na universidade) eu 
tenho uma pessoa que está precisan-
do de carga horária para sua faculda-
de, por que não trazê-la?”, destacou.

A médio e longo prazos, ela a� r-
mou que o planejamento é convocar 
concursados e fazer novos concursos 
para completar as equipes nos pos-
tos.

A candidata também criticou a 
Prefeitura do Natal por não fazer, se-
gundo ela, um acompanhamento da 
qualidade da saúde pública no muni-
cípio. “Se não tem mensuração, como 
vai saber onde está o problema?”, 
disse ela, prometendo que vai ras-
trear permanentemente como está o 
funcionamento dos postos.

ADMINISTRAÇÃO
Jaidy Oliver disse que vai dimi-

nuir o número de secretarias da 
Prefeitura do Natal, juntando pastas 
que realizam trabalhos a� ns. Além 
disso, ela destacou que uma das me-
tas de sua gestão será informatizar 
as principais pastas, como Saúde 
e Educação, para agilizar o atendi-
mento aos natalenses.

Ela também falou que a � loso� a 
de sua administração será perseguir 
bons resultados. “Tem que se dar 
resposta aos recursos investidos”, 
declarou.

Em relação ao funcionalismo 
público, a candidata do Democracia 
Cristã a� rmou que vai cortar cargos 
comissionados, mantendo o mínimo 
necessário. “Mas não vamos ter a 
dança de cadeiras. Quem tiver lá e ti-
ver competência para � car, vai conti-
nuar na sua competência. Só que vai 
ser uma análise muito grande”, expôs.

Jaidy acrescentou que vai criar 
subprefeituras, sendo duas na Zona 
Norte. Ela enalteceu que a medida 

não representaria aumento de des-
pesas, pois esses órgãos seriam resul-
tado do desmembramento de pastas 
que existem hoje.

SEGURANÇA
Na área da segurança pública, 

Jaidy Oliver ressaltou que vai elevar 
o poder ostensivo da Guarda Munici-
pal, aumentando o efetivo.

Além disso, ela revelou que a 
corporação terá uma mudança de 
postura em sua gestão, diminuindo a 
patrulha próximo a prédios públicos 
e focando em áreas como a orla ma-
rítima.

“Vamos investir uma parte da 
Guarda Municipal nas orlas, com 
vans móveis e monitoramento den-
tro de vans, e nos bairros periféricos. 
Pretendemos fazer, com parcerias 
público-privadas, o monitoramento 
de toda a Natal. É um investimento 
um pouco alto, mas com parceria, dá 
certo”, argumentou.

TRANSPORTE
A candidata do Democracia Cris-

tã assegurou que fará uma licitação 
para o sistema de transporte público 
municipal e que exigirá das empresas 
vencedoras o cumprimento de cláu-
sulas como melhor acessibilidade e 
mais veículos nas linhas, para dimi-
nuir a superlotação.

Ela falou que pode até abrir mão 
de itens como ar condicionado – algo 

que os vereadores aprovaram duran-
te a discussão sobre o assunto – se 
isso representar um encarecimento 
da passagem, mas disse que não abre 
mão de ônibus mais novos e de mais 
veículos nas ruas para diminuir a 
quantidade de passageiros em cada 
trajeto.

“Vamos fazer uma licitação dife-
renciada, com um edital bem estu-
dado, para que atinja todo o Brasil. 
E também um edital simpático, para 
quebrar o monopólio. Queremos 
ônibus de excelência, não ônibus 
quebrados, e que não aglomerem”, 
complementou.

A candidata disse que a passa-
gem atual – de R$ 4,00 – já bancaria 
tudo isso, mas que, se for necessá-
rio, vai autorizar a concessão de 
subsídio para o setor. “Como não 
tem dinheiro su� ciente para esses 
empresários? Mas, se não podem, 
a prefeitura vai ter que dar um jeito 
de absorver a metade, pelo menos. 
Não descarto, contanto que tenha 
resposta”, disse ela, que prometeu 
romper o contrato caso as empresas 
vencedoras da licitação descum-
pram as regras.

OUTRAS PROPOSTAS
Para ampliar os recursos próprios 

da prefeitura, Jaidy Oliver defende 
cobrar débitos que estão inscritos na 
dívida ativa, além de revisar despesas 
atuais com Previdência. No caso do 
gasto mensal com aposentadorias e 
pensões, que hoje é na casa dos R$ 15 
milhões, ela disse que analisará “caso 
a caso” para tomar alguma providên-
cia em relação ao assunto.

Ela também prometeu, na entre-
vista, construir um hospital veteri-
nário na Zona Norte de Natal e criar 
um programa que permita a jovens 
talentos do esporte fazer intercâmbio 
internacional.

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Jaidy Oliver (Democracia Cristã) 

foi a 9ª convidada da série de entre-
vistas do Agora RN com os candi-
datos à Prefeitura do Natal. Todas as 
sabatinas estão disponíveis nas pági-
nas do jornal no Facebook, Instagram 
e YouTube.

A série continua na próxima se-
gunda-feira 9, com a participação do 
candidato Coronel Azevedo (PSC). A 
entrevista terá transmissão ao vivo 
nas redes sociais, a partir das 18h.

Jaidy propõe creche 24h e parceria 
com faculdades para melhorar saúde
ELEIÇÕES 2020 | Candidata do Democracia Cristã à Prefeitura do Natal participou de série de entrevistas do Agora RN e falou sobre projetos para educação, saúde, segurança 
pública e administração municipal. Ela destacou que uma das metas de sua gestão será informatizar as principais secretarias, como Saúde e Educação, para agilizar o atendimento

Candidata a prefeita de Natal pelo Democracia Cristã disse que parceria com faculdades pode suprir parte do déficit na saúde municipal

Vamos fazer uma licitação 
diferenciada, com um 
edital bem estudado, para 
que atinja todo o Brasil. 
Queremos ônibus de 
excelência, não ônibus 
quebrados, e que não 
aglomerem”

“
JAIDY OLIVER (DEMOCRACIA CRISTÃ)
CANDIDATA A PREFEITA DE NATAL
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VIOLÊNCIA I
Quase oito a cada dez mulheres 

negras que são candidatas a prefeita 
ou vereadora nas eleições deste ano já 
sofreram algum tipo de violência virtual 
durante a campanha. A estatística é do 
Instituto Marielle Franco, que consul-
tou candidatas de 16 partidos em todo 
o Brasil. O número de mulheres ouvidas 
ainda não foi divulgado.

VIOLÊNCIA II
Das mulheres atacadas, só 32,6% 

denunciaram os casos. Outras 29% não 
quiseram denunciar, e 17% a� rmaram 
ter medo ou não se sentirem seguras 
para denunciar a violência que sofre-
ram. Embora a pesquisa seja anônima, 
8% das candidatas, a� rmaram não se 
sentir à vontade paras responder as 
questões sobre denúncias.

RETROCESSO
Um dia após o presidente Jair 

Bolsonaro defender a adoção do voto 
impresso, o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, voltou a chamar a 
proposta de “retrocesso”. “As urnas 
eletrônicas são con� áveis. O problema 
delas é o custo”, declarou Barroso nesta 

ALEXVIANA
sexta-feira 6.

RECURSO DE LULA
O ministro Edson Fachin, do Su-

premo Tribunal Federal (STF), mandou 
para o plenário da Corte o recurso 
apresentado pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) para anular a 
condenação imposta no caso do triplex 
do Guarujá. O petista foi condenado a 
oito anos e dez meses de prisão na Lava 
Jato e teve a sentença validada pela 
terceira instância, o Superior Tribunal 
de Justiça.

VIOLÊNCIA I
Dados estatísticos apurados 

pela Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análise Criminal (Coine), 
da Secretaria Estadual de Segurança 
Pública e Defesa Social (Sesed), 

apontam índices positivos de redução 
da criminalidade nos primeiros 670 
dias de gestão da governadora Fátima 
Bezerra, no comparativo com o mesmo 
período na gestão anterior.

VIOLÊNCIA II 
Com base nos números apresen-

tados, neste período, foram 625 vidas 
poupadas no comparativo com os 
primeiros 670 dias da gestão anterior, 
nos anos de 2015 e 2016, quando 
ocorreram 3.327 crimes violentos letais 
intencionais. A queda nos números 
resulta em uma diminuição de 20,7% 
das ocorrências desse tipo.

RUPTURA DEMOCRÁTICA
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), defendeu nesta sexta-
-feira que as mudanças estruturais no 

Brasil devem ocorrer por meio de refor-
mas, e não por uma nova Constituição. 
Segundo Maia, uma nova Constituição 
seria “uma ruptura democrática”.

CONSTITUINTE
A ideia de uma nova Assembleia 

Constituinte foi ventilada pelo líder do 
governo na Câmara, Ricardo Barros 
(Progressistas-PR), na semana passada. 
O deputado a� rmou que a atual Consti-
tuição deixou o Brasil ingovernável e 
sugeriu uma nova Constituinte. Ele 
também disse que o novo texto poderia 
ser usado para “equilibrar” os poderes, 
acrescentando que o poder � scalizador 
de juízes, promotores e outros servido-
res � cou “muito grande”.

FERNANDO DE NORONHA
O governo de Pernambuco reagiu, 

em nota, à declaração do presidente 
Jair Bolsonaro sobre a federalização de 
Fernando de Noronha, que atualmente 
faz parte do estado, e a� rmou que “criar 
soluções é mais produtivo do que criar 
polêmicas”. Na quinta-feira, durante 
transmissão ao vivo em redes sociais, 
Bolsonaro a� rmou que irá tentar 
federalizar o arquipélago para “fazer 
realmente um polo turístico”.

FERNANDO DE NORONHA II
Na nota, o governo de Pernam-

buco cita ações recentes em Noro-
nha — como construção de casas e 
recuperação de estradas — e critica o 
Executivo federal por, segundo eles, não 
ter cumprido promessas de envios de 
recursos.

PARNAMIRIM
O ex-prefeito de Parnamirim 

Mauricio Marques (Pros), candidato 
a um novo mandato nas eleições mu-
nicipais de 2020, entrou com recurso 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) na noite desta sexta-feira 6 para 
concorrer ao pleito municipal. Nesta 
semana, Mauricio teve a candidatura 
barrada pelo TRE, por causa da Lei da 
Ficha Limpa.

ALEX

ELEIÇÃO AMERICANA | É a primeira ação relacionada à disputa presidencial levada ao mais alto tribunal dos 
Estados Unidos depois da eleição. Até ontem, Biden tinha 19 mil votos de maioria no Estado, e aumentando

O Partido Republicano da Pen-
silvânia (EUA) entrou com 
ação na Suprema Corte ame-

ricana nesta sexta-feira 6 na qual pe-
de que o tribunal ordene a separação 
das cédulas recebidas pelo correio 
depois do dia da votação e suspenda 
a contagem desses mesmos votos no 
Estado. É a primeira ação relaciona-
da à disputa presidencial levada ao 
mais alto tribunal dos Estados Uni-
dos depois da eleição.

A ação foi protocolada na mesma 
tarde em que o democrata Joe Biden 
passou na frente do presidente Do-
nald Trump na apuração dos votos 
no Estado. Se con� rmada a maioria 
de votos de Biden, ele vence a eleição, 
ao ultrapassar o número de 270 dele-
gados necessários no colégio eleitoral. 
Autoridades estaduais anunciaram, 
no entanto, que a apuração pode levar 
“alguns dias”.

Até o fechamento desta edição, 
Biden tinha 19 mil votos a mais do 
que Trump, dos 6,7 milhões contabili-
zados no Estado. As cédulas restantes 
tendem a favorecer o democrata, pois 
são de regiões no entorno da Filadél-
� a, que tem alta concentração de elei-
tores do partido.

Com a margem estreita de dife-
rença entre os dois candidatos, os 
resultados na Pensilvânia não foram 
considerados su� cientes pela impren-
sa americana para anunciar quem 
venceu a maioria dos votos no Estado 
até o momento.

Outros casos eleitorais -  incluindo 
sobre a Pensilvânia - já haviam chega-

do à Suprema Corte antes da eleição. 
Os republicanos tentaram derrubar a 
decisão da Suprema Corte do Estado 
da Pensilvânia que autorizou a exten-
são de prazo para receber as cédulas 
pelo correio até a sexta-feira após a 
eleição, às 17h.

Por duas vezes, a Suprema Corte 
americana se negou a revogar a de-
cisão do tribunal estadual, mas três 
juízes argumentaram que a ordem 
local pode ser inconstitucional, o 
que deixa uma brecha aos republi-
canos para levar novas contestações 
ao tribunal.

Em outubro, um dos pedidos dos 
republicanos para derrubar a deci-
são local da Pensilvânia não vingou 
após um empate na Suprema Corte. 
Quatro juízes foram favoráveis à 
extensão de prazo e outros quatro, 
contrários. A juíza Amy Conney 

Barrett, indicada por Trump para 
integrar o tribunal na reta � nal da 
eleição, havia tomado posse dois 
dias antes, mas não participou do 
julgamento. Com a nova integrante, 
o resultado pode ser diferente.

As autoridades estaduais já ha-
viam se comprometido a separar as 
cédulas que fossem recebidas após a 
terça-feira, em razão das pendências 
judiciais. Os votos pelo correio podem 
ser recebidos até três dias depois da 
votação no Estado, desde que deposi-
tados no serviço postal até a terça-fei-
ra da eleição.

Os republicanos, no entanto, ale-
gam que não há provas de que a me-
dida esteja de fato sendo respeitada. 
Segundo eles, a Corte precisa determi-
nar a separação para que as cédulas 
possam ser anuladas no futuro, caso a 
Justiça entenda que são inválidas.

Votos são contados no Centro de Convenções da Pensilvânia, na cidade da Filadélfia

Republicanos pedem que Suprema 
Corte suspenda contagem de votos

A impressão dos votos nas 
eleições brasileiras teriam 
um custo de R$ 2,5 bilhões 

aos cofres públicos ao longo de dez 
anos, segundo estimativas feitas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A 
medida foi citada  pelo presidente Jair 
Bolsonaro, em transmissão ao vivo 
nas redes sociais. O presidente defen-
de a mudança já para 2022, quando 
deverá concorrer à reeleição.

A projeção dos custos foi feita 
pelo TSE em 2017, após o Congresso 
aprovar um projeto, em 2015, que 
previa a impressão de um compro-
vante físico dos votos nas urnas ele-
trônicas. Para isso, seria necessária a 
troca dos equipamentos por modelos 
com impressoras acopladas, gerando 
mais custos para o processo eleitoral.

Apenas para a disputa de 2018, 
quando a regra entraria em vigor, se-
riam compradas 35 mil urnas do no-
vo modelo – de um total de 600 mil. 
Na ocasião, o novo equipamento teve 
o custo estimado em US$ 800 (cerca 
de R$ 2.520, no câmbio da época), 

ante US$ 600 (R$ 1.890) do modelo 
atual. O plano da Corte Eleitoral era 
trocar as urnas aos poucos, ao longo 
de dez anos.

A medida, porém, foi barrada pe-
lo Supremo Tribunal Federal (STF), 
que considerou inconstitucional a 
regra prevendo a impressão de um 
comprovante físico do voto, pois co-
locava em risco o sigilo da votação e a 
liberdade dos eleitores. A decisão da 
Corte foi con� rmada neste ano pelo 
plenário, em julgamento virtual con-
cluído em setembro.

Na ocasião, ministros do Supre-
mo também apontaram os altos 
custos que a impressão dos votos 
teriam para a Justiça Eleitoral. Os R$ 
2,5 bilhões estimados pelo TSE são 
o equivalente ao pagamento do au-
xílio-emergencial pago pelo governo 
na pandemia do novo coronavírus a 
mais de 4 mil bene� ciários por mês.

Em julho deste ano, o TSE con-
cluiu uma licitação para comprar até 
180 mil novas urnas eletrônicas no 
valor total de R$ 799,9 milhões.

Em julho, TSE concluiu uma licitação para comprar até 180 mil novas urnas eletrônicas

Voto impresso defendido por 
Bolsonaro custaria R$ 2,5 bi

ELEIÇÕES BRASILEIRAS

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

RACHEL WISNIEWSKI / REUTERS
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ELEIÇÕES 2020 | Corte eleitoral teve reunião de emergência nesta sexta-feira, 6, para discutir a invasão bloqueou o acessos a dados do Superior 
Tribunal de Justiça. Procedimentos de segurança reforçados incluem buscas por “incorreções nos sistemas” e atualização de arquivos e antivírus

A invasão virtual que paralisou as 
atividades e bloqueou o acesso 
a dados do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) ligou o alerta em técnicos 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A nove dias das eleições munici-
pais, a Corte decidiu reforçar a segu-
rança dos seus sistemas internos para 
se precaver caso também seja alvo de 
hackers. Até o momento, nenhum ata-
que foi registrado.

“Nós temos uma proteção bastante 
robusta. As medidas que adotamos são 
eficientes”, afirmou Giuseppe Dutra 
Janino, secretário de Tecnologia da In-
formação do tribunal.

Janino descartou qualquer risco para 
o processo eleitoral. Um dos motivos é 
que as urnas eletrônicas funcionam “of-
fline”, ou seja, desconectadas da internet, 
inviabilizando que um eventual ataque 
virtual aos sistemas do tribunal chegue 
nos equipamentos usados nas votações.

“Nós já temos todo um procedi-
mento nosso, por causa das eleições. 

É uma série de cuidados e preparações 
intensas no sentido de garantir a in-
tegridade da rede da Justiça Eleitoral. 
Estamos intensificando esse trabalho”, 
disse Janino.

O secretário de TI afirmou ter con-
vocado uma reunião com sua equipe 
na tarde desta sexta-feira, 6, para discu-
tir os ataques no STJ e disse que os téc-
nicos do tribunal estão “trabalhando 

no fortalecimento das ações preventi-
vas de segurança”. Isso envolve a troca 
sistemática das senhas dos usuários, 
realização de backups de arquivos e 
uma verificação minuciosa de todos os 
sistemas operacionais.

Os procedimentos de segurança in-
cluem ainda a buscas por “incorreções 
nos sistemas”, atualização de arquivos, 
dos antivírus e de todos os softwares. 
Os técnicos do TSE também estão 
checando as credenciais de todos os 
funcionários do órgão para saber quem 
está autorizado a acessar os sistemas 
internos, além de desativar permissões 
para acessos remotos.

“Uma série de procedimentos está 
sendo intensificada para diminuir os 
riscos de ataques. Estamos alinhan-
do os procedimentos de segurança”, 
afirmou o secretário.  Segundo ele, a 
invasão virtual aos sistemas de uma 
série de órgãos públicos nesta semana 
ligou o alerta pela proximidade com as 
eleições.

Técnicos da Justiça Eleitoral reforçaram protocolo de segurança após ataque ao STJ

Após ataque ao STJ, TSE reforça 
segurança de sistemas das eleições

TSE / REPRODUÇÃO

NO SUPREMO

O ministro Kassio Nunes 
Marques, empossado nesta 
semana no Supremo Tribunal 
Federal (STF), assumiu a rela-
toria de uma ação movida pelo 
partido Rede Sustentabilidade 
contra o foro privilegiado con-
cedido pelo Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ) ao 
senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) no caso da “ra-
chadinha”.

O caso estava com Celso 
de Mello, mas, com a aposen-
tadoria do ministro, acabou 
ficando com Nunes Marques, 
que o substituiu. A ação foi dis-
tribuída no mesmo dia em que 
o magistrado tomou posse na 
Corte: quinta-feira 5.

Indicado ao cargo pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro e apro-
vado no Senado com apoio de 
políticos do Centrão, este pode 
ser o 1º teste à independência 
de Nunes Marques no Supremo.

Durante a sabatina do Con-
gresso, disse que não era amigo 
pessoal de Bolsonaro, mas que 
se aproximou do presidente du-
rante conversas para uma indi-
cação para o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

Flávio é investigado pelo 
MP-RJ (Ministério Público do 
Rio de Janeiro) por suposta par-
ticipação em esquema de “ra-
chadinha”. As apurações come-
çaram depois de um relatório 
do Coaf (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras) que 
classificou como “atípicas” as 
movimentações financeiras do 
assessor do senador Fabrício 
Queiroz.

A ação da Rede, caso seja 
aceita, determinaria o retorno 
da investigação da rachadinha 
para a primeira instância da 
Justiça do Rio. Flávio foi de-
nunciado no último dia 19 pelo 
Ministério Público do Rio pe-
rante o órgão especial do TJ do 
Rio, que é a segunda instância. 
Isso significa que a aceitação 
da denúncia é julgada por um 
órgão colegiado. Na primeira 
instância, bastaria uma deci-
são monocrática do juiz Flávio 
Itabaiana para torná-lo réu.

FELLIPE SAMPAIO / STF

KASSIO MARQUES 
VAI JULGAR FORO 
PRIVILEGIADO DE 
FLÁVIO BOLSONARO
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IMPOSTOS |  Para presidente da Câmara dos Deputados, reforma tributária deve reduzir custos e aumentar
a segurança jurídica para empresas. Ele declarou que atual proposta está “muito carimbada” que é dele

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou que está 

preocupado com a possibilidade de a 
campanha pela sucessão da Mesa, em 
fevereiro do ano que vem, influenciar a 
votação da reforma tributária.

“Tenho medo que a reforma tribu-
tária não consiga avançar, porque está 
muito carimbada como minha. Isso é 
uma grande besteira. No final, o grande 
beneficiado é o País e o governo”, decla-
rou. A declaração foi dada em palestra 
nesta sexta-feira 6 na Conferência Ma-
cro Vision, promovida pelo banco Itaú.

Rodrigo Maia afirmou que o pró-
ximo presidente da Câmara será obri-
gado a defender uma agenda liberal 
na economia. “Nenhum candidato a 
presidente da Câmara que não defen-
da agenda liberal na economia tem 
chance de sair vitorioso no Plenário da 
Câmara”, avalia.

O presidente da Câmara afirmou 
que a reforma tributária poderá ser 
votada ainda em dezembro, se houver 
um acordo. Ele afirmou que o relator 
da proposta, deputado Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB), está concluindo o pare-

cer de forma a ser votado rapidamente. 
“A reforma tributária está pronta. Pena 
que o governo ainda não se deu conta, 
porque seria o grande beneficiado”, la-
mentou.

“Também estamos conversando 
com a esquerda, que tem condição de 

ajudar com temas que não vão gerar 
nenhuma polêmica.” Rodrigo Maia 
afirmou que a reforma tributária deve 
reduzir custos e aumentar a segurança 
jurídica para empresas, melhorando o 
ambiente de negócios e evitando lití-
gios administrativos ou no Judiciário.

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está prestes a encerrar mandato na Casa

Sucessão na Câmara pode afetar 
reforma tributária, afirma Maia

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS O ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) disse nesta sexta-feira 
6 que o Brasil seguirá seu rela-

cionamento com os Estados Unidos 
caso o democrata Joe Biden vença as 
eleições norte-americanas.

“Nós vamos dançar com todo 
mundo, porque chegamos atrasados 
à festa. Vamos seguir nosso relacio-
namento. Agora, também não vou 
superestimar o fator político quando 
ele não é para ser superestimado”, 
disse Guedes, durante evento virtual 
organizado pelo Itaú.

Para Guedes, a possível mudan-
ça na presidência dos EUA não vai 
alterar da economia brasileira. “O 

coração da economia tá aqui, é capa-
cidade de poupança interna, melho-
ra do ambiente de negócios, taxação 
adequada”, afirmou.

O ministro disse, porém, que o 
governo buscará expandir a abertura 
da economia no mercado internacio-
nal nos próximos anos.

“Chegamos atrasados na festa. 
Quando nós chegamos já estava a 
maior briga. Todo mundo bêbado 
e brigando. Nós estamos dançando 
com qualquer um. Estamos dan-
çando com todo mundo. Falta pou-
co, a festa está acabando e temos 
que dançar para abrir a economia”, 
afirmou.  

Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que possível vitória de Joe Biden não muda nada

Guedes sobre EUA: “Vamos 
dançar com todo mundo”

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

INVASÃO FOI GRAVE
É pior do que parece o estrago 

provocado pela invasão do 
hacker, diz fonte do STJ. O back-
up citado pelo presidente do STJ 
estaria na nuvem, mas o hacker 
tornou-a inacessível. O ministro 
Humberto Martins garante: o 
restabelecimento do sistema evolui 
e volta a funcionar na segunda 9. 

MODESTO, ELE
O ocaso subiu à cabeça do 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
para � car. Ontem ele disse o que 
ninguém jamais havia a� rmado: “a 
reforma tributária (...) está muito 
carimbada como minha”. Hahahaha!

BESTEIROL TUPINIQUIM
Nunca foram vistos tantos 

brasileiros “preocupados” com a 
democracia americana, “ameaçada” 
pela suspeita de fraude levantada 
por Trump. Como se o presidente 
americano fosse o inventor desse tipo 
de chororô.

INTOLERÂNCIA IN NATURA
As críticas às lorotas de Trump 

sobre fraude ou de crença na 

própria vitória são de pessoas que 
só admitem ouvir do presidente a 
aceitação da derrota, antes mesmo da 
proclamação da vitória de Joe Biden.

SEM ATENÇÃO
Não chama atenção do noticiário, 

mas o bioma brasileiro com mais 
espécies de animais em plantas 
em extinção é a Mata Atlântica, 
seguida pela Caatinga, onde 18,2% 
das espécies estão ameaçadas de 
extinção.

MELHOR ESCONDER
Marcel van Hattem (Novo-RS) 

percebeu a estratégia nada sutil da 
chapa PCdoB-PT na disputa pela 
prefeitura de Porto Alegre: Manuela 
D’Ávila foge da cor vermelha. Para 
van Hattem, o comunismo gaúcho 
“aparece maquiado com um falso 
verniz de democracia”.

DÓLAR CAIU 2,74%
O dólar entrou no período da 

tarde desta sexta-feira 6 renovando 
mínimas (caiu até R$ 5,38), para 
fechar em “forte queda” de 2,74%, 
segundo expressão do mercado velho 
de guerra. Fechou em R$ 5,39. 

Durou 35 dias a apuração dos votos do republicano George W. 
Bush e do democrata Al Gore, a mais recente eleição presidencial 
nos Estados Unidos que acabou apenas com uma decisão judicial. O 
imbróglio se deu logo após o dia da eleição, 7 de novembro, quando 
Bush foi anunciado vencedor na Florida por apenas 1,7 mil votos. 
A disputa durante a apuração foi até a Suprema Corte, que decidiu 
apenas em 12 de dezembro liquidar qualquer chance de recontagem. 
Gore jogou a toalha.

ARGUMENTO PARECIDO
A campanha democrata 

exigia que todos os votos, 
incluindo aqueles mal 
assinalados, fossem contados. Os 
republicanos discordavam.

JURISPRUDÊNCIA
Os diferentes padrões 

de contagem em diferentes 

municípios da Florida � zeram 
a Suprema Corte decidir a favor 
de Bush.

MUITO APERTADO
O estado da Florida foi 

decisivo na eleição de 2000, que 
acabou com 271 votos do colégio 
eleitoral para Bush e 266 para Al 
Gore.

Operações policiais como a Luz da Infância, realizada ontem, prenderam 
mais de 1.200 pedófilos desde 2017, mas a legislação frouxa não os 
mantém longe de crianças por muito tempo. Muitos acabam soltos logo 

depois do flagrante por serem “réus primários, com trabalho honesto e residência 
fixa”. A ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) apresentou 
projeto que busca endurecer penas, mas já foi apensado a outras propostas em 
uma das muitas gavetas do Congresso. A ideia é aumentar em 50% a pena do 
predador que usa a posição de confiança para atuar, como professores, líderes 
religiosos, médicos etc. Pela lei, pedofilia não é crime hediondo e há progressão 
de regime. Já os traumas causados nas crianças são permanentes e levam até 
ao suicídio O governo prepara uma campanha nacional alertando os pais para 
as táticas dos aliciadores online, especialmente durante essa pandemia. Os 
predadores fingem ser crianças para ganhar a confiança das vítimas e conseguir 
fotos, vídeos ou encontros presenciais, quando atacam.

BALANÇO | Com aprovação de leis que reforçam Lei Maria da Penha e proteção ambiental, parlamentar do PSOL
torna-se o deputado estadual do Rio Grande do Norte com maior número de projetos aprovados na legislatura

A produção legislativa é intensa 
no gabinete do deputado esta-
dual Sandro Pimentel. Além de 

ter o maior número de proposições, 
agora o parlamentar do PSOL também 
têm o maior número de leis aprovadas 
desta legislatura: já são 23. As mais 
recentes adições à lista foram: o pro-
jeto 70/19, que proíbe a nomeação, em 
cargos comissionados, de pessoas que 
tiverem sido condenadas na lei Maria 
da Penha, e o projeto 182/19 que impe-
de que a reposição de áreas de � oresta 
derrubadas sejam compensadas com o 
pagamento em dinheiro.

O projeto de lei 70/19, aprovado 
por unanimidade, é visto como um 
reforço na aplicação da legislação de 
proteção à mulher, em um momento 
em que o Rio Grande do Norte atra-
vessa um crescimento nos índices de 
violência doméstica e familiar.

Uma pesquisa do Observatório da 
Violência Letal e Intencional do Rio 
Grande do Norte (Obvio/RN) apon-
tou um aumento de 260% nos crimes 
contra a mulher, entre março e agosto 
deste ano, primeiros meses de vigência 
das medidas de isolamento social. Em 
números absolutos, os registros de vio-
lência doméstica no estado saltaram 
de 552 registros em 2019 para 1586 ca-
sos este ano. Já as tentativas de homicí-
dio saíram de 22 para 57 no mesmo in-
tervalo de tempo analisado. Entre 2014 
e 2019, pelo menos 542 mulheres foram 
vítimas de feminicídio no Estado.

Pela lei de Sandro, o veto às no-
meações de comissionados deve 
ocorrer na administração pública 
direta ou indireta, dos poderes exe-
cutivo, legislativo e judiciário. O texto 
estabelece ainda que essa proibição 
inicia-se com a decisão transitada 
em julgado e estende-se até o com-
provado cumprimento da pena. 

“Nossa intenção é fechar o cerco 
para que a violência doméstica seja 
expurgada da nossa sociedade. Não é 
aceitável que mulheres sejam marcadas 
pela violência, enquanto seus agresso-

res sigam recebendo dinheiro público”, 
a� rma o parlamentar do PSOL.

Outra proposição aprovada por 
Sandro Pimentel busca reparar um 
equívoco na legislação ambiental poti-
guar. A partir de 2015, com mudanças 
em leis estaduais de proteção ambien-

tal, � cou permitido que a reposição � o-
restal de áreas desmatadas fosse feita 
com ressarcimento em dinheiro para 
os cofres públicos. A lei de Sandro aca-
ba com essa prática. Pelo texto aprova-
do, a reposição � orestal será efetuada 
com recursos de quem desmatou. O 
replantio pode ocorrer em novas áreas, 
em terras próprias ou pertencentes a 
terceiros.

O projeto de� ne ainda que a repo-
sição tem que ser aprovada através de 
projetos técnicos de� nidos por enti-
dade estadual responsável. Já no caso 
de recuperação de áreas de preserva-
ção permanente e/ou reserva legal, o 
plantio deverá ser efetuado em terras 
próprias.

“Nosso projeto de� ne o óbvio, meio 
ambiente não tem preço. A ideia de que 
áreas des� orestadas podem ser repa-
radas com o pagamento em dinheiro, 
só facilita o trabalho para quem quer 
desmatar. Agora, a reposição � ores-
tal � cará a cargo de quem desmatou, 
o que ajudará a reduzir os impactos 
ambientais da redução de nossas áre-
as de � oresta. Se derrubou, vai ter que 
plantar, a� nal de contas a vida de uma 
árvore não deve ser compensada com 
dinheiro”, enfatiza o parlamentar.

Deputado estadual do Rio Grande do Norte Sandro Pimentel (PSOL) aprovou 23 leis no mandato

Sandro Pimentel aprova 23 leis em 
menos de dois anos na Assembleia

Após a repercussão do caso 
envolvendo a in� uenciadora 
Mariana Ferrer, o Ministério 

Público de Santa Catarina enviou ofí-
cio ao presidente Jair Bolsonaro e ao 
Congresso Nacional sugerindo alte-
rações no Código Penal para garantir 
proteção às vítimas de estupro durante 
o julgamento do crime.

Entre as propostas estão a vedação 
à realização de perguntas e a utiliza-
ção de referências sobre a experiência 
sexual anterior da vítima, assim como 
seu modo de ser, falar ou se vestir, co-
mo forma de desmoralização.

Durante audiência do caso Mari 
Ferrer, o advogado Claudio Gastão Filho, 
que defende o empresário André Camar-
go Aranha, utilizou fotos publicadas pela 
influenciadora nas redes sociais para 
atacá-la e insinuar que ela teria mentido 
para ganhar fama com o processo. 

“Mariana, vamos ser sinceros, fala a 
verdade. Tu trabalhava no café, perdeu o 
emprego, está com aluguel atrasado há sete 
meses, era uma desconhecida. Vive disso. 
Isso é seu ganha pão né Mariana? É o seu 
ganha pão a desgraça dos outros. Manipu-
lar essa história de virgem”, afirmou.

As imagens foram divulgadas pelo si-

te The Intercept Brasil, provocando forte 
repercussão sobre limites da atuação da 
defesa do réu em casos de estupro.

No ofício endereçado a Bolsonaro 
e aos presidentes da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), o procurador-
-geral de Justiça de Santa Catarina, Fer-
nando da Silva Comin, defende altera-
ções no Código de Processo Penal e no 
Código Penal para aumentar proteções 
à dignidade da vítima de crime sexual 
e proibir a defesa do réu de utilizar re-
ferências à vida sexual da vítima para 
atacá-la durante o julgamento.

Chefe do MP-SC pede mudanças na lei
ESTUPRO

Nossa intenção é fechar o 
cerco para que a violência 
doméstica seja expurgada 
da nossa sociedade. Não 
é aceitável que mulheres 
sejam marcadas pela 
violência, enquanto seus 
agressores sigam recebendo 
dinheiro público”

“
SANDRO PIMENTEL (PSOL)
DEPUTADO ESTADUAL DO RN

EDUARDO MAIA / ALRN



Natal tem a cesta básica mais 
barata entre as capitais de 
todo o País. A lista de pro-

dutos custa R$ 436,76 na capital 
potiguar, segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Apesar do 
resultado, o valor final da cesta pago 
pelos natalenses teve alta de 3,42% 
em outubro. 

Além de Natal, outras 16 ca-
pitais tiveram alta nos preços dos 
produtos que compõem a cesta. Se-
gundo o levantamento, as maiores 
altas eocorreram em Brasília (10%), 
São Paulo (5,77%), e Campo Grande 
(5,54%). Das 17 capitais pesquisa-
das, só houve registro de queda em 
duas: Salvador (-1,05%) e Curitiba 
(-0,6%). 

Na pesquisa, os maiores preços 
foram encontrados em São Paulo (R$ 
595,87), Rio de Janeiro (R$ 592,25), 
Florianópolis (R$ 584,76) e Porto Ale-
gre (R$ 581,39). 

Em outubro, o valor do óleo de 
soja apresentou aumentou nas 17 
capitais pesquisadas, com destaque 
para Brasília (47,82%) e João Pessoa 
(21,45%). O preço médio do arroz 
agulhinha também registrou alta em 

todas as capitais, com variações en-
tre 0,39%, em Aracaju, e 37,05%, em 
Brasília. Em 16 das 17 capitais pes-
quisadas em outubro, o preço médio 
da carne bovina de primeira registrou 
alta: variou de 0,5%.
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A candidata do PSOL à Câma-
ra Municipal de Natal, Josy 
Protetora, atua há 15 anos na 

militância em defesa da causa animal. 
Assessora parlamentar do deputado 
estadual Sandro Pimentel, ela quer dar 
continuidade ao trabalho de melhoria 
da saúde pública por meio de assistên-
cias aos pets que vivem nas ruas da 
capital.

“Como protetora, eu fiz muito por 
centenas de animais. Imagina o que 
conseguirei fazer quando estiver na 
Câmara Municipal de Natal?”, afirma 
Josy, que pretende construir um abrigo 
público para acolher animais em situ-
ação de vulnerabilidade.

O projeto foi pensando em par-
ceria com Sandro Pimentel e visa 
aumentar o alcance dos serviços de 
castração e vacinação de animais, que 
a candidata já coordena em meio aos 
seus afazeres profissionais, pois acre-
dita que a causa em questão deve ser 
de interesse coletivo.

“Já resgatei 11 animais de uma 
única vez. Busquei clínica para realizar 
o procedimento de castração, além de 
pessoas que quisessem adotar. Com o 
abrigo, esse trabalho vai beneficiar ain-
da mais animais, pois teremos equipes 
para cuidar deles, especialmente para 
articular a adoção”, comenta.

Josy reconhece que o desenvolvi-
mento de políticas públicas para ani-
mais ainda não é aceito e defendido 
como deveria pelos governantes, mas 
é para mudar essa realidade que ela 
deseja ser vereadora, já “que cuidar da 

causa animal, é cuidar do humano. É 
questão de saúde pública, de interesse 
de todos”, explica.

Com 21 pets em casa, entre cães 
e gatos, ela sabe que não é fácil levar 
os animais para consultas veteriná-

rias, pois além do custo com os pro-
cedimentos, ainda há o transporte, 
que nem sempre é possível. A fim de 
ajudar os tutores, Josy quer garantir o 
atendimento veterinário domiciliar na 
capital. “Toda área da cidade tem um 

médico clínico geral responsável pela 
saúde das famílias daquele lugar. Que-
remos implantar um modelo parecido 
com a presença de um médico veteri-
nário para que ele oriente as famílias 
sobre vacinação e alimentação dos 
animais, além de identificar possíveis 
casos de maus-tratos”, afirma.

Além disso, a candidata pretende 
manter a ação encabeçada por Sandro 
de oferecer mensalmente 300 proce-
dimentos gratuitos para pets, como 
castração e vacinação.Sem emendas 
para custear tais atividades, Josy está 
disposta a investir o próprio salário no 
bem-estar dos animais, exemplo que 
adquiriu de Sandro, para reforçar a 
causa animal e melhorar as condições 
para os pets.

Durante a campanha, Josy tem 
recebido muito apoio das pessoas, 
especialmente de quem ela ajudou. 
Algumas, ela nem lembrava, mas cada 
relato que lhe é enviado ou conversa 
que tem na rua mostram que Josy fez 
muitos pelos pets. E continuará fa-
zendo, independente das urnas. Mas 
como vereadora, vai buscar meior de 
fortalecer essa luta. “Até porque, assim 
como os animais precisam de todos 
nós, o trabalho íntegro de Josy Prote-
tora na Câmara Municipal de Natal é 
essencial”, encerra.

Josy Protetora quer criar abrigo 
público para animais em Natal
ELEIÇÕES 2020 | Candidata a vereadora pelo PSOL, Josemary da Silva Freire, a Josy Protetora, que é defensora dos direitos animais e ajudou na castração de milhares de cães e gatos 
que estavam na rua, propõe projeto para permitir que os bairros de Natal recebam atendimento de médicos veterinários; postulante à Câmara reclama da falta de políticas sobre o tema

Candidata do PSOL a vereadora de Natal, Josy Protetora atua há 15 anos na militância em defesa da causa animal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AGÊNCIA BRASILA campanha de vacinação antir-
rábica imunizou 90% da popu-
lação de cães e gatos de Natal. 

Ao todo, 92,3 mil animais na capital já 
receberam a vacina.

O número de cães e gatos imuni-
zados é maior do que meta estabele-
cida na campanha. A expectativa  que 
era de vacinar 80% da população total: 
105 mil.

A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) diz que a campanha “porta a 
porta” de vacinação antirrábica segue 
até o dia 20 de novembro.

A SMS reforça a necessidade da 
vacinação, já que em 2020 foram regis-
trados 11 casos de raiva em morcegos 
na capital. Para a doença não espalhar, 
inclusive em humanos, é necessário a 
vacinação. O vírus da raiva tem um al-
to nível de letalidade nas pessoas e nor-
malmente é transmitida através da sa-
liva de animais infectados, sendo cães e 
gatos os principais transmissores.

Quem ainda não vacinou o cão 
ou gato e tem acima de 5 animais po-

de agendar uma visita da equipe do 
Centro de Controle de Zoonoses, a 
domicílio, pelos números 3232-8235 e 
3232-8237.

Vacinação segue até o dia 20 de novembro

A lista de produtos custa R$ 436,76 em Natal, segundo os dados de outubro do Dieese

Capital imuniza 90% dos 
cães e gatos e passa meta

RAIVA

Natal tem a cesta básica mais 
barata do País, aponta Dieese

CUSTO
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IDENTIDADE  | Após um período de suspensão, o Itep voltou a oferecer gratuitamente o serviço de emissão do RG social para 
pessoas trans. Ícaro, Derek e Dália celebraram, em entrevista ao Agora RN, a liberdade de ser quem são

PELO DIREITO DE EXISTIR  
NATHALLYA MACEDO  

“Ser chamado pelo nome que 
realmente representa quem 
eu sou não é privilégio, 

é direito de existir”. É assim que 
o natalense Ícaro Raí, de 28 anos, 
descreve a busca por reconhecimento 
da identidade de gênero. Ele se 
descobriu homem trans ainda 
na adolescência e passou por um 
processo doloroso para assimilar o 
próprio lugar no mundo.  

“Nunca gostei de usar salto alto 
ou maquiagem e sentia que havia 
algo de errado, mas eu tinha pouco 
conhecimento sobre essas questões 
na época – a� nal, frequentava a igreja 
e qualquer assunto relacionado à 
sexualidade era considerado tabu. 
Mas, logo aos 18 anos, comecei a me 
informar e � nalmente entendi o que 
se passava em mim”, contou Ícaro ao 
Agora RN, em uma conversa na sede 
do Instituto Técnico-Cientí� co de 
Perícia (Itep), na Ribeira, Zona Leste 
da capital potiguar.  

O jovem estava no instituto para 
fazer o RG social, um documento 
o� cial que carrega o nome verdadeiro 
da pessoa trans. No Rio Grande do 
Norte, esses RGs são emitidos sem 
necessidade de decisão judicial 
desde junho de 2018. Depois de um 
período suspenso, o serviço voltou 
a ser oferecido pelo Itep a partir de 
um agendamento prévio através 
do número (84) 98137-2135, sendo 
necessário levar, além da identidade 
original, a certidão de nascimento 
ou casamento original, comprovante 
de residência, CPF (opcional) ou PIS 
(opcional). 

As emissões são realizadas 
todas as quartas-feiras. “É um passo 
importante para a nossa visibilidade 
perante à sociedade. Não seremos 
mais constrangidos e poderemos 
provar quem somos com 
a ajuda do RG social”, 
a� rmou Ícaro. Derek 
Alysson, 23, e Dália 
Pietra, 19, também 
estavam solicitando a 
via do documento no 
Itep. Lado a lado, eles 
celebraram o momento 
como um marco para a 
comunidade trans.  

“Eu, como mulher 
trans e negra, sou bastante 
marginalizada. Já sofri 
olhares preconceituosos e até 
mesmo ameaças de morte, só por 
ser quem eu sou. Quando a gente sai 
de casa, tem medo de não conseguir 
voltar. Existir sendo trans é um ato 
de resistência, mas não queremos 
apenas sobreviver. Queremos 
ocupar espaços e desejamos que a 
segregação chegue ao � m”, disse Dália 
à reportagem. 

RG SOCIAL X REGISTRO CIVIL 
Apesar de ser um programa 

importante e gratuito, o RG social 
ainda é uma solução paliativa, já que 
não reti� ca o nome da pessoa trans 
no registro civil. Segundo a servidora 
do Itep Márcia Moura, esse é o 
principal motivo que justi� ca a baixa 
procura ao serviço em todo o estado. 
“Além disso, o projeto não é divulgado 
o su� ciente”, argumentou. Em 2018, 
ano de criação do RG social, foram 
feitas 41 identidades. No ano seguinte, 
foram 60 pedidos registrados. Em 
2020, até agora, são 16 identidades 
requisitadas por pessoas trans.  

Em 2018, o Tribunal de Justiça do 
Estado autorizou a possibilidade de 
alteração de nome aos transgêneros 
e transexuais diretamente no 
registro civil, independente de 
processo judicial. Com isso, a justiça 
estadual se tornou a sexta no país a 
regulamentar o procedimento para 
mudança do nome em cartório. Em 
seguida, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) con� rmou que a alteração não 
precisa de autorização judicial, laudo 
médico ou comprovação de cirurgia 
de redesignação sexual. 

No mesmo ano, a Corregedoria 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou as regras para a mudança 
diretamente nos cartórios. Desde 
então, pessoas maiores de 18 anos 
podem requerer a alteração dos 
dados, desde que tenham capacidade 
de expressar a vontade de forma 
inequívoca e livre. Para menores de 18 
anos, a mudança de nome e gênero só 
é possível na via judicial. 

Apesar da decisão do STF e do 
provimento do CNJ, o procedimento 
administrativo no cartório não é 
tão simples. A lista de documentos 
exigidos é extensa e o gasto total 
chega a R$ 300 no RN. “Queremos que 
esse processo se torne gratuito para 
todos e isso já está em pauta. Aliás, 
temos uma reunião marcada com a 
Defensoria Pública do Estado para 
falar sobre essa questão. Enquanto 
a gratuidade não é de� nida e 
estabelecida, o RG social é uma saída 
para nós”, sublinhou Ícaro.  

CENTRO DE REFERÊNCIA  
A população LGBT+ de Natal 

recebeu uma conquista relevante 
para a saúde e bem-estar em 
setembro deste ano, quando foi 
entregue pela prefeitura o Centro 
Municipal de Cidadania LGBT 
(Cemcid) e o Ambulatório para 
Travestis e Transexuais (TT) – que 
funciona na avenida Nascimento 
de Castro, 1982, no bairro de Lagoa 
Nova. 

A missão maior é articular ações 
sistemáticas para possibilitar o 
acesso a atendimentos psicossocial, 
sociojurídico e quali� cação 
pro� ssional.  Samya Martins, 
assistente social que atualmente 
trabalha no centro, informou que o 
Ambulatório TT vai oferecer terapia 
hormonal para as pessoas trans de 
forma gratuita – garantindo um 
direito essencial aos que não se 
sentem confortáveis nos próprios 
corpos. “Esse serviço deve entrar em 
pleno funcionamento ainda em 2020”, 
pontuou.

EXISTÊNCIA 
Derek Alysson, Dália Pietra e Ícaro Raí receberam 
a documentação do RG social na sede do Itep 
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Instituto Senai
de Inovação se
reinventa com
saída da Petrobras
TECNOLOGIA | Criado em 2012 para servir de ponte entre o meio acadêmico e as necessidades do 
empresariado, a partir de pesquisa aplicada e desenvolvimento de novos produtos, o novo Instituto Senai de 
Inovação em Energias Renováveis do RN foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira 6

Uma nova versão do Instituto 
Senai de Inovação em Ener-
gias Renováveis do Rio Gran-

de Norte (ISI) foi apresentada nesta 
sexta-feira 6 para diretores da Fede-
ração da Indústria, empresários e 
convidados.  

A montagem da estrutura, que 
começou há pouco mais de um ano, 
sofreu atrasos por conta da pande-
mia, mas os resultados impressiona-
ram um grupo de diretores da Fiern 
que visitou as instalações novas e 
remodeladas.

Mostradas pelo presidente da 
Fiern, Amarao Sales, tendo como 
cicerone o diretor do ISI, Rodrigo 
Mello, as novas atribuições do Ins-
tituto não só preenchem muitas 
lacunas técnicas de produção  dei-
xadas com a saída da Petrobras do 
Rio Grande do Norte, como passou 
a prestar serviços para a estatal e 
outras grande companhias.  

Criado em 2012 para servir de 
ponte entre o meio acadêmico e as 
necessidades do empresariado, a 
partir de pesquisa aplicada e desen-
volvimento de novos produtos com 
soluções customizadas, o ISI é bas-
tante diferente do que já foi.

“Com modificações físicas que 
criaram novas áreas de trabalho, 
mas, principalmente, pesados inves-
timentos tecnológicos na contrata-
ção de pessoal de alto nível, o novo 
ISI-ER está pronto para qualquer 
demanda”, resume Rodrigo Mello.

E isso inclui análises aerodinâ-
micas, de materiais e compósitos, 
energia solar, sustentabilidade de 
água, ar e gás e tudo o mais que diga 
respeito à energia eólica.

Depois de R$ 14 milhões de in-
vestimentos, com recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), resultado 
do enxugamento de um orçamento 
original de R$ 26 milhões, e uma aju-
da providencial de R$ 6 milhões da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), o novo Centro de Tecnologia 
do Gás e Energias Renováveis, se-
gundo admitiram os diretores da 
instituição, mudou a estrutura toda 
“da água para o vinho”.

Ou, como comentou um dos 
convidados, Gabriel Calzavara de 

Araújo, presidente do Sindicado da 
Pesca do Rio Grande do Norte (Sin-
dipesca), “é o sinal de que a saída da 
Petrobras tirou o estado da área de 
conforto e nos apresentou desafios 

que representarão progresso no fu-
turo”.  

O túnel de vento e o laboratório 
estão entre os principais equipa-
mentos instalados ali e dedicados 
a pesquisa, desenvolvimento, ino-
vação e prestação de serviços dire-
cionado principalmente ao setor 
eólico. 

“O nosso [túnel de vento], aliás, 
é único no país”, orgulha-se Rodrigo 
Mello.

Depois de uma reforma em tem-
po recorde, a despeito da pandemia, 
até uma grande área para a incu-
bação de empresas foi criada, além 
de coworking, áreas de depósito de 
equipamentos de campo e laborató-
rios totalmente remodelados.

Áreas antigas foram adaptadas 
para atender o público de maneira 
mais rápida e eficiente. “E isso de-
pois do instituto participar do de-
senvolvimento para a produção de 
respiradores e se envolver em outras 
ações de combate à pandemia”, res-
salta Mello.

A partir de um passo a passo 
oferecido por ele durante um pas-
seio pelas instalações, a diretoria 
da Fiern foi conhecendo cada novo 
setor, cada novo equipamento insta-
lado e apresentados  a uma parte da 
equipe composta por profissionais 
do doutorado e pós doutorado.

Tudo isso, que já está aberto aos 
empreendedores, começarão a ser 
mais bem conhecidos a partir do 
ano que vem.

Entre os muitos objetivos do 
Instituto Senai de Inovação em 
Energias Renováveis do Rio Grande 
Norte em sua versão 2.0, o plano é 
oferecer ao mercado eólico, em par-
ticular, a possibilidade de calibração 
de anemômetros e sensores de dire-
ção em Natal, próximo aos padrões 
de grande parte dos parques eólicos 
em operação no Brasil. “Imagina 
a economia que disso resultará”, 
afirma Mello.  Ou, como ele mesmo 
define, “um hub abrigando toda a 
estrutura e diversidade de serviços 
e produtos voltados a inovação do 
setor, ampliando a capacidade de 
atrair empresas e instituições com 
circulação prevista para  mais de 1.5 
mil pessoas por dia.

Com modificações físicas 
que criaram novas áreas de 
trabalho, (...) o novo ISI-ER 
está pronto para qualquer 
demanda”

“
RODRIGO MELLO
DIRETOR DO ISI-ER

1,5 mil
é o número de pessoas que 

podem ser atendidas pelo ISI-ER

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Túnel de vento e o laboratório estão entre os principais equipamentos da unidade de pesquisa

 Rodrigo Mello, diretor do Instituto de Inovação



Pronto atendimento em órgãos 
públicos e privados, prioridade 
em vagas nas escolas e sessões 

adaptadas de cinema. Esses são alguns 
dos direitos garantidos a pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
de acordo com as determinações da 
Lei 13.977 de 2020, também conhecida 
como Lei Romeo Mion, sancionada 
em janeiro deste ano.

Entretanto, após dez meses da 
aprovação, ainda há estabelecimentos 
que não cumprem o que é exigido pela 
lei ou não estão preparados para rece-
ber pessoas autistas.

Para Juliana Santos, psicóloga 
especializada em psicoterapia infan-
tojuvenil da Cliap, clínica referência 
no atendimento de crianças e ado-
lescentes com autismo em Natal, a 
socialização da pessoa com TEA pre-
cisa ser trabalhada desde cedo, tanto 
em consultório quanto em ambientes 
externos, e é necessário que os estabe-
lecimentos preparem melhor seus fun-
cionários para receber esse público.

“De forma geral, o que vai contri-
buir para que eles se sintam inseridos 
é o conhecimento da sociedade. Essa 
privação de convivência social aconte-
ce porque os pais evitam sair com os 
filhos para não passar por constrangi-
mentos, caso aconteça uma crise em 
público. Mas o autista deve sair de ca-
sa sim, então é necessário que a socie-

dade entenda que não é birra, que ali 
existe uma criança que está passando 
por um sofrimento”, explicou.

Segundo a psicóloga, na terapia é 
exercitada a socialização e interação, 
mas as particularidades das pessoas 
com TEA também precisam ser res-
peitadas nos ambientes, com sinaliza-
ção e com treinamento para os funcio-
nários. “Algo que pode ser adaptado é 
o volume do som ambiente, a luz, os 
quesitos sensoriais de um modo geral. 
Em parques aquáticos, por exemplo, 
podem designar um brinquedo para 
um número menor de crianças. E em 
festejos com fogos de artifícios, como 
no Reveillon ou festas juninas, podem 
ser usados fogos silenciosos”, sugeriu.

Juliana explica que muitos pais e 
pessoas com TEA ainda passam por 
constrangimentos. “Para pessoas típi-
cas, esses estímulos sensoriais podem 
não ter importância, mas para pessoas 
com TEA podem provocar sofrimento 
e reações. É necessária essa sensibili-
zação por parte das empresas”, afir-
mou a psicóloga.

Para a advogada Keyla Azevedo, 
especializada em Direito à Saúde, a 
principal conquista com a Lei Romeo 
Mion é a facilidade na identificação 
da pessoa autista, com a instituição 
da Carteira de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista 
(Ciptea).

Todavia, em situações de direitos 
não assegurados, os pais podem pro-
curar desde o Procon à Promotoria 
da Pessoa com Deficiência. “Se for 
criança, os responsáveis também po-
dem recorrer à Vara da Infância e da 
Juventude, além de ajuizar uma ação 
com indenização por eventuais danos 
morais, pelos abalos psicológicos sofri-
dos”, aconselhou.

COMO ASSEGURAR OS DIREITOS DA 
PESSOA AUTISTA

De acordo com a nova lei, a Ciptea 
deve assegurar aos autistas atenção 
integral, pronto atendimento e prio-
ridade no atendimento e no acesso 
aos serviços públicos e privados, em 
especial nas áreas de saúde, educação 
e assistência social.

Entretanto, em Natal, o documen-
to ainda não está sendo emitido. “Aqui 
ainda não foi definido qual órgão res-
ponsável pela Ciptea, mas na emissão 
da carteira de identidade no Itep, o res-
ponsável pode inserir a informação so-
bre o TEA, ou portar o laudo médico, 
para fazer valer seus direitos”, relatou 
a advogada.

Os estabelecimentos também po-
dem fazer uso da fita quebra-cabeça, 
símbolo mundial da conscientização 
do transtorno do espectro autista, 
para identificar a prioridade nos aten-
dimentos.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A K GOMES, CNPJ: 28.653.163/0001-92, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para uma indústria de 
beneficiamento de sal, localizada na Rodovia RN 012, S/N, Zona Rural, Grossos/RN.  CEP: 59.675-000.

ANTONIA KALIANE GOMES
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

Gildo Alves de Carvalho, CNPJ 04.993.854/0001-77, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) para o 
um Posto de Combustível, localizado na Rua Batista Melo, nº 05, bairro Centro, Severiano Melo/RN, CEP 59.856-000. 

Gildo Alves de Carvalho
Representante Legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARGARIDA SEGUNDA DE ARAÚJO SOARES & CIA LTDA, CNPJ: 37.365.919/0001-99, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Renovação de Licença de Operação - RLO, validade: 05/10/2022, para um Revenda de combustíveis líquidos, com 
capacidade total de armazenamento de 45m3, Rod. RN 117, Conj. João Pereira, S/N, Patu/RN.

MARGARIDA SEGUNDA DE ARAÚJO SOARES
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MMX RESERVA PAPEIS LTDA, 12.868.340/0001-18, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença De Regularização De 
Operação (LRO), para fabricação de papel, localizado na Rod. BR-101/KM 76, Jardins, Município de São Gonçalo 
do Amarante/RN.

Moura Miguel de Aguiar Junior
Representante

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SEGUNDO MELO LTDA, CNPJ: 09.117.268/0001-82, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação nº 2020-154229/TEC/RLO-0966, com prazo de validade até 06/12/2026, em favor posto revendedor de 
combustíveis líquidos e Troca de Óleo, localizado na Rua da Independência, 795, Bairro Centro, Pau dos Ferros/RN. 
CEP: 59.900-000.

IVANSUEUDO BESSA RÉGIS
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

Sebastião Felinto Filho ME. CNPJ: 08.861.746/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração, para uma 
indústria de produtos de limpeza, localizada na rua Rafael A. da Costa, nº 08, Bairro Santa Isabel, Jucurutu/RN - CEP: 
59.330-000. 

Sebastião Felinto Filho
Diretor

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 20.228.158.001-20, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada n° 
2020-154771/TEC/LS-0304, com prazo de validade até 21/10/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura 
da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – RNP-ESO-001, localizada na Rua Paulo Nicácio Nunes, nº 82, Bairro Alto do 
Rondon, Município de Bento Fernandes/RN. 

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 20.228.158.001-20, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada n° 
2020-154747/TEC/LS-0301, com prazo de validade até 21/10/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura da 
ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – RNP-ESO-001, localizada na Rua Projetada, s/n, Conjunto Bela Vista, Município 
de Espírito Santo/RN.

COMPORTAMENTO | Lei Romeo Mion, sancionada em janeiro, prevê atendimento adaptado para pessoas com 
espectro autista; especialista aponta o que empresas podem fazer para atender melhor e promover inclusão

Como órgãos privados 
e públicos podem 
receber autistas?

Para a psicóloga Juliana Santos, a socialização da pessoa autista precisa ser trabalhada cedo por estabelecimentos comerciais e públicos

REPRODUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 7º andar, Lagoa Nova, CEP 59064-972, Natal/RN, telefone (84) 3615-1668, e-mail: 

nova19varacivel@tjrn.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 

A Sua Excelência a Senhora ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª 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 0846786-79.2017.8.20.5001, proposta por ARNOLDO 
MATER & CIA LTDA - EPP contra ELIANA S DE C FERREIRA - ME, sendo determinada a CITAÇÃO de ELIANA S DE 
C FERREIRA - ME, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da 
dívida no valor de R$ 43.964,62, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do 
valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 
reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por 
cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao 
final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do 
CPC). 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 considerado 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, 
acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). 
Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, JOSE 
RIBAMAR LOPES, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei.  

Natal, 21 de julho de 2020. 
ELANE PALMEIRA DE SOUZA - Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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A Caixa Econômica Federal abre 
neste sábado agências, das 8h 
às 12h, para atendimento a 6,9 

milhões de beneficiários do auxílio 
emergencial. No Rio Grande do Norte 
16 agências irão funcionar. Os benefi-
ciários nascidos em janeiro e fevereiro 
dos Ciclos 3 e 4 poderão sacar o dinhei-
ro em espécie. Ao todo foram credita-
dos R$ 5,7 bilhões para este público.

Trabalhadores nascidos de janeiro 
a outubro também poderão sacar da 
poupança social digital os recursos 

ainda não utilizados do Saque Emer-
gencial do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS).

A Caixa afirma que todas as pes-
soas que procurarem atendimento 
durante o funcionamento das agências 
serão atendidas. Não é preciso chegar 
antes do horário de abertura.

Ao todo, neste sábado terão si-
do pagos R$ 245,4 bilhões do auxílio 
Emergencial para 67,8 milhões de bra-
sileiros, num total de 393,9 milhões de 
pagamentos.
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Serão pagos R$ 5,7 bilhões neste sábado

Caixa abre 16 agências no 
RN na manhã deste sábado

AUXÍLIO

LEVANTAMENTO | Inflação 
medida pelo Índice Nacional da 
Construção Civil subiu 1,15% no 
Rio Grande do Norte em outubro, 
segundo o IBGE; arames e telhas 
cerâmicas foram os produtos com 
as maiores altas

A inflação medida pelo Índice 
Nacional da Construção Civil 
subiu 1,15% no Rio Grande do 

Norte em outubro, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). De janeiro a outubro, o índice 
acumula aumento de 5,42%.

No Rio Grande do Norte,  o custo 
da construção, por metro quadrado, 
ficou em R$ 1.096,89 em outubro. 

Em todo o Brasil, índice subiu 
1,71% em outubro, o que representa 
a maior alta do ano, com 0,27 ponto 
percentual acima da taxa de setembro 
(1,44%). 

A elevação dos custos foi influen-
ciada pela parcela de materiais, que 
cresceu 3,17% com aumento generali-
zado em diversos produtos, acelerando 
as altas já registradas em julho (0,48%), 
agosto (1,60%) e setembro (2,55%).

“Materiais teve bastante influência 
na taxa mensal de 1,71%. Em outubro, 
dos cinco produtos com maiores al-
tas, três eram do grupo de vergalhões 
– arames e barras de aço – os outros 
foram bloco/telhas cerâmicas. Esses 
dois grupos registraram variações 
médias nacionais respectivamente de 
9,06% e 7,62%. Cimento e esquadrias 
metálicas também apresentam va-
riações acumuladas expressivas, com 
médias nacionais de 21,65% e 21,89% 
respectivamente”, informa o gerente 
da pesquisa, Augusto Oliveira.

Já a parcela de mão de obra tem 
se mantido estável e registrou taxa de 
0,04%, apresentando desaceleração de 
0,16 p.p. em relação ao mês anterior 
(0,20%) e 0,07 p.p. se comparado a taxa 

Em todo o Brasil, índice subiu 1,71% em outubro, o que representa a maior alta do ano, com 0,27 ponto percentual acima da taxa de setembro (1,44%)

RN tem alta de preços nos produtos da 
construção civil em outubro, diz IBGE

R$ 1.096,89
é o custo do metro 

quadrado da 
construção no RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO
 

TRESM EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ N. 04.565.018/0003-53 torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de Renovação de Licença de Operação-RLO 
com prazo de validade até 29/10/2026, em favor da TRESM EMPREENDIMENTOS LTDA., atividade de carcinicultura, 
localizada na Fazenda Munim, S/N, Manibu, Tibau do Sul/RN.

 
Orígenes Monte

Sócio-Proprietário

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
 

TSM TERRA DO SOL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 22.526.175/0001-70, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Instalação e Operação-LIO, com Validade – 05/11/2026,  para Extração mineral de rocha ornamental em uma área de 
3,00ha e volume proposto de 1500m3/mês, localizado no Sitio Carnaubinha, S/N, Zona Rural, Parelhas/RN.

 
MARIA FERNANDA FARIA CEZAR FERREIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
 

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a retificação da Licença Prévia - 
LP, com prazo de validade até 13 de agosto de 2022 em favor do empreendimento COMPLEXO FOTOVOLTAICO 
SERRA DO MEL, localizado na Vila Ceará no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE  LICENÇA AMBIENTAL
 

VERISSIMO FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.215.212/0001-06:
Torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:
 Licença Simplificada,  para Extração de Argila, em uma área de 10ha, com volume a ser extraído de 1500m3/

mês, localizado na Fazenda Carnaubinha, Área B, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN;
E:
Licença Simplificada,  para Extração de Argila, em uma área de 10ha, com volume a ser extraído de 1500m3/

mês, localizado na Fazenda Carnaubinha, Área D, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN;
 

JOÃO VERISSIMO DA NOBREGA JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR

de outubro de 2019 (0,11%).
“Na mão de obra, houve um 

acumulado de janeiro a outubro de 
1,89%, e em 12 meses, 2,81%. As taxas 
mensais da mão de obra estão próxi-
mas da estabilidade, variações mais 
altas são registradas quando há ho-
mologação de acordos coletivos nos 
estados”, analisa Oliveira. No Brasil, o 
custo do metro quadrado em outubro 
ficou em R$ 1.229,72, sendo R$ 666,03 
relativos aos materiais e R$ 644,38 à 
mão de obra.
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FALA SOBRE TOM VEIGA: 
“ELE SOFRIA MUITO POR AMOR”

Poucos dias depois de perder Tom Veiga, seu parceiro de mais de duas décadas no “Mais 
você”, Ana Maria Braga conversou com Renata Ceribelli, por vídeo, em sua casa, em São Paulo, 
para o “Fantástico” deste domingo. Na entrevista, a apresentadora fala sobre a longa relação de 
amizade e trabalho com Tom, sobre como foram os últimos meses com ele durante a pandemia 
e sobre o futuro do Louro José no programa. “Eu devia ter dado umas palmadas nele, em 
algumas situações em que ele devia ter se cuidado mais. Ele sofria muito por amor”, disse ela.

O ator Tony Ramos relembrou que 
já se submeteu a uma dieta restritiva 
para dar a � sionomia que José 
Clementino, o protagonista da novela 
“Torre de Babel” (1998). A produção 
da novela pediu para o artista 
emagrecer 5 Kg, mas ele conseguiu 
perder 8,5 Kg — a mudança mais 
intensa que ele já fez para um papel. 
“Parti para uma dieta médica, com 
orientação médica e - acreditem ou 
não - sem nenhum tipo de remédio. 
Era um endocrinologista que cuidava 
de mim. A cada semana ele fazia uma 
mudança do nível de alimentos que 
não excedia 400 calorias por dia. Eu 
tinha que perder cinco quilos, só que 
eu cheguei lá com menos oito quilos e 
meio”, lembrou.

Patricia Pillar usou o Twitter para 
parabenizar o ex-marido Ciro Gomes 
nesta sexta-feira 6. O político está 
completando 63 anos e a atriz, que 
já criticou Bolsonaro publicamente, 
escreveu uma pequena declaração 
para ele. “Feliz Aniversário, Ciro 
Gomes! Tudo de melhor dessa vida 
para você. 

E se cuida! O Brasil precisa da sua 
experiência, da sua inteligência e de 
seu amor verdadeiro pelo povo desse 
país”, escreveu Patricia Pillar na rede 
social.

TONY RAMOS 
LEMBRA QUE PERDEU 
8,5 KG EM 28 DIAS

PATRÍCIA PILLAR 
PARABENIZA O EX CIRO 
GOMES: “BRASIL PRECISA 
DA SUA EXPERIÊNCIA”

“ELE SOFRIA MUITO POR AMOR”
Poucos dias depois de perder Tom Veiga, seu parceiro de mais de duas décadas no “Mais 

você”, Ana Maria Braga conversou com Renata Ceribelli, por vídeo, em sua casa, em São Paulo, 
para o “Fantástico” deste domingo. Na entrevista, a apresentadora fala sobre a longa relação de 
amizade e trabalho com Tom, sobre como foram os últimos meses com ele durante a pandemia 
e sobre o futuro do Louro José no programa. “Eu devia ter dado umas palmadas nele, em 
algumas situações em que ele devia ter se cuidado mais. Ele sofria muito por amor”, disse ela.

O ator Tony Ramos relembrou que 
já se submeteu a uma dieta restritiva 
para dar a � sionomia que José 
Clementino, o protagonista da novela 
“Torre de Babel” (1998). A produção 
da novela pediu para o artista 
emagrecer 5 Kg, mas ele conseguiu 
perder 8,5 Kg — a mudança mais 
intensa que ele já fez para um papel. 
“Parti para uma dieta médica, com 
orientação médica e - acreditem ou 
não - sem nenhum tipo de remédio. 
Era um endocrinologista que cuidava 
de mim. A cada semana ele fazia uma 
mudança do nível de alimentos que 
não excedia 400 calorias por dia. Eu 
tinha que perder cinco quilos, só que 
eu cheguei lá com menos oito quilos e 

TONY RAMOS 
LEMBRA QUE PERDEU 
8,5 KG EM 28 DIAS

Assim como o pai, Lívian Aragão, 21, tem uma veia cômica. Para 
quem ainda não acompanha o trabalho da atriz, basta uma rápida busca 
pela internet para encontrar seu canal no YouTube com divertidos 
vídeos nos quais ela discorre sobre assuntos do dia a dia, sempre com 
um sorriso e brincando. “Sou good vibes”, conta à Marie Claire. Em um 
dos vídeos, ela lembra como sentia saudades do Brasil quando estudava 
nos Estados Unidos, especialmente do afeto dos brasileiros, como 
abraços e beijos. Mal sabia que os planos de retorno ao Rio de Janeiro e 
de abraçar amigos e familiares seriam mais difíceis que o previsto, por 
conta da pandemia da Covid-19.

LÍVIAN ARAGÃO QUER QUEBRAR PADRÕES: 
“SE SENTIR BONITA É ESTAR FELIZ”

Cleo fez um vídeo em 
seu canal para falar sobre o 
sexo, nele a atriz reclamou 
das piadas maldosas que 
se popularizaram por ela 
falar sobre sua sexualidade 
abertamente.

”Não me arrependo de 
ter falado tanto sobre isso, 
até porque esse tema foi 
muito mais abordado pelos 
outros para que eu falasse. 
Muita gente me criticou por 
isso, me demonizou”, disse.

CLEO RECLAMA DE 
REPRESSÕES POR FALAR 
SOBRE SEXO: “MUITA 
GENTE ME DEMONIZOU”
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 O vereador das

aprovadas  em Natal.

 Todas em vigor

 55 leis
Só presta contas
quem tem serviços 
prestados.

Experiência comprovada. 

Irá acompanhar  
a elaboração 
do futudo futuro Plano 
Diretor de Natal.

Confira cada uma das leis de Ney Lopes Jr
       www.neylopesjr.com.br 
        @neylopesjrvereadorCNPJ - 38.680.748/0001-55

Valor R$ 850,00 - Anúncio 3 de 8
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L FIM DE SEMANA 
TEM RETORNO 

DO FORRÓ
Um dos destaques do forró e com 

sucessos liderando as principais 
plataformas de música do 

Brasil, o cantor Eric Land é atração 
deste � m de semana em duas festas 
em Natal. Compositor e intérprete do 
hit “Cidade Inteira”, o cearense de 23 
anos já acumula parcerias musicais 
com nomes de destaque como Wesley 
Safadão e Xand Avião. 

Prova disso é que, no mês passado, 
Eric Land lançou a primeira parte 
do DVD intitulado “Start” , que 
foi gravado em Fortaleza (CE) em 

setembro passado. Na capital potiguar, 
ele se apresenta neste sábado 7 no 
aniversário de três anos do Redação 
Bar e na festa Secretta, que já está com 
ingressos esgotados. Ontem, ele tocou 
no Rastapé Casa de Forró.

O sucesso do artista pode ser 
notado pelos números: o clipe da 
música “Cidade Inteira” passou 
de 60 milhões de visualizações no 
YouTube. A faixa chegou a alcançar 
o TOP 5 do ranking “Brasil Em Alta” 
em seu lançamento no começo 
deste ano. Além disso, no Spotify, 

“Cidade Inteira” está entre as 15 
músicas mais executadas no Brasil, 
com uma média de 360 mil streams 
diários. O hit aparece nas maiores 
playlist do Spotify. 

Já o atual disco “Eric Land - 
Edição Piseiro Especial”, disponível 
no site Sua Música, soma mais de 5 
milhões de plays e mais de 130 mil 
downloads do atual CD Promocional. 
Eric Land faz parte do casting 
de artistas da Luan Promoções e 
Camarote Shows, referências do show 
business do País.

MÚSICA
Compositor e intérprete
do hit “Cidade Inteira”, Eric Land, 
que acumula parcerias musicais 
com nomes de destaque, estará 
em Natal neste fi m de semana

MÚSICA | Cantor cearense Eric Land é atração em dois eventos 
na capital potiguar e promete repertório de sucesso nas apresentações

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O espetáculo “D.P.A. – Um Mistério 
no Teatro”, que teve a turnê 
de lançamento com ingressos 

esgotados em todo o País em 2019, ganha 
agora um novo formato. Por causa da 
pandemia da Covid-19, as apresentações 
em diferentes cidades brasileiras passam 
a ser realizadas em eventos de drive-in, 
respeitando todos os protocolos de 
segurança e medidas de distanciamento 
para garantir o bem-estar da equipe, 
elenco e público presente.

Em Natal, o espetáculo será 

exibido na Arena das Dunas neste 
sábado 7 e domingo 8, em três sessões. 

Na história, os amigos Pippo, Sol 
e Bento vão ensaiar em um teatro 
abandonado e medonho. O que eles 
não sabem é que lá vive Marilda 
Ramonstra, uma bruxa cantora que 
está proibida de abandonar o local. 

O espetáculo é apresentado 
pelo Ministério do Turismo e pela 
Brasilprev, empresa líder e especialista 
em previdência privada, e com 
curadoria de conteúdo do Gloob, 

canal infantil do Grupo Globo.
“Na Brasilprev, temos como 

premissa apoiar projetos de arte 
e cultura com foco na família. O 
espetáculo é um programa brasileiro 
de entretenimento de reconhecido 
sucesso, para divertir pais e � lhos, 
e essa versão ‘drive-in’ é um meio 
seguro para levar descontração neste 
momento desa� ador que estamos 
vivendo”, disse Ângela Beatriz de Assis, 
diretora Comercial e de Marketing da 
Brasilprev.

Na história, amigos Pippo, Sol e Bento vão ensaiar em um teatro abandonado e medonho. O que eles não sabem é que lá vive uma bruxa

Espetáculo infantil “Um mistério
no teatro” ganha formato drive-in

ATRAÇÃO

QR CODE
Acesse para

adquirir os in gressos
para o espetáculo
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Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

PÓLIO: SÓ 35% DAS CRIANÇAS TOMARAM 
A VACINA EM NATAL - SÓ/SOMENTE

Algo simples, mas muito importante  de destacar, é que nenhum 
vocábulo pode ter, ao mesmo tempo, acento grá� co e o elemento 
“-mente”. Isto é: sempre que esse su� xo é acrescentado a um vocábulo, 
a nova silába tônica passa a ser  “/men/”, fazendo com que o acento 
primitivivo desapareça: só (somente); rápido (rapidamente); espontâ-
neo (espontaneamente).

PREFEITURA DE MACAPÁ

Há quase três dias sem energia 
elétrica no Amapá, morado-
res de Macapá têm relatado 

falta de água, de alimentos e até a 
impossibilidade de compra para 
itens básicos. Sem uma previsão con-
creta de quando a situação deve se 
normalizar, a população começa a se 
organizar para uma manifestação no 
próximo domingo 8, para cobrar uma 
posição dos governantes, enquanto 
se vira para ter o básico.

A historiadora Marcella Viana, 
de 27 anos, conta que está recebendo 
amigos de todas as regiões de Ma-
capá na quitinete de dois quartos que 
ela divide com a mãe, de 50 anos, e as 
irmãs, de 8 e 20. 

“A circulação de pessoas lá está 
alta porque tenho muitos amigos que 
moram sozinhos e estão sem ter co-
mo comer ou tomar banho e minha 
mãe ajuda eles”, relata.

Ela se refere a um restaurante no 
centro da cidade, que funciona por 
gerador e onde ela tem ido desde a 
última quarta-feira para carregar o 
celular e tentar divulgar a situação 
do Estado.

Além disso, Marcella explica que 
algumas pessoas têm recorrido a la-
gos, poços e ao Rio Amazonas, onde 
recolhem água tanto para o banho 

como para beber, mesmo que ela não 
seja potável.

Para quem mora nas comunida-
des mais afastadas, os baldes e litros 

de água � uvial podem custar até R$ 
20 para o transporte. Nos supermer-
cados, o galão com um litro da água 
mineral já chega a custar R$ 35, e 

mesmo assim não é su� ciente para 
toda a população. Na noite de quinta-
-feira, a Prefeitura de Macapá come-
çou a distribuir caminhões pipa para 
abastecer algumas regiões da capital.

“Eu só saio de casa atrás de sinal 
depois que já consegui água e comi-
da pra minha família. Ontem ainda 
consegui comprar água, hoje conse-
gui baldes que as pessoas recolheram 
com o que caiu da chuva na véspera”, 
conta ela.

Os poucos supermercados que 
ainda estão vendendo água, ela ex-
plica, já começaram a racionar a ven-
da por pessoas. “Mas a compra está 
sendo diária porque não tem gelo na 
cidade também então as pessoas não 
têm onde armazenar.”

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, disse nesta sex-
ta-feira 6 que pretende restabelecer 
toda a energia no estado do Amapá 
em até 10 dias. 

Ele explicou que o plano para 
tentar restaurar a energia em 70% 
do estado até esta quinta-feira 5 não 
deu certo porque a operação é “com-
plexa”.  

Após três dias de apagão, Amapá  
tem relatos de falta de água e comida 
DRAMA | Sem uma previsão concreta de quando a situação deve se normalizar, a população começa a se organizar para uma manifestação no próximo domingo 8, para cobrar uma 
posição dos governantes, enquanto se vira para ter o básico; Ministério de Minas e Energia disse nesta sexta-feira 6 que pretende restabelecer toda a energia em até 10 dias

Supermercados de Macapá, capital do Estado do Amapá, já começaram a racionar a comercialização de água para os moradores da cidade

ONDE ESTÁ JOSÉ CARLOS?
O emprego de onde X aonde sem-

pre gera dúvida. Uma dica: observe o 
verbo que acompanha o termo. Se for 
estático, use onde. Se indicar movi-
mento, aonde. Onde está (verbo sem 
movimento) você? Aonde você vai? 
(verbo que indica movimento).

RODRIGO CAIO E MILITÃO SÃO CORTADOS, 
E TITE CONVOCA FELIPE E DIEGO CARLOS

Perfeito o uso da vírgula após o “e”, derrubando um tabu linguístico de que 
vírgula e “e” não podem vir juntos. No caso da notícia, a vírgula separa orações 
coordenadas de sujeitos diferentes. Nota 10 para o redator.

ANTECIPAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 
SERÁ LIMITADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO

O hífen sempre se fará presente em termos como “auxílio-doença”, “salário-
-família” e “bolsa-alimentação”. Nesses casos, o segundo elemento está indicando 
a � nalidade do primeiro, como se em lugar do hífen estivesse um “para”.   Auxílio 
para doença, salário para família, bolsa para alimentação.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sabadou com S, de sambarilove, Áries! E hoje você vai 
levantar com aquela impressão agradável de alívio que 
a gente sente quando consegue alcançar algo há muito 
desejado, portanto, aproveite! Relaxe e prepare-se para 
um fi m de semana de lazer e de prazer!

Sabadou com a cuca fervendo! Pois é, meu cristalzinho, 
hoje você vai passar o dia numa vibe beeeem refl exiva e 
deve passar um tempão analisando intensamente todos 
os seus projetos pessoais, girando e regirando em sua 
mente todas possibilidades.

Sabadou e logo de madrugada a Lua dá tchauzinho 
para Câncer e começa um rolê no signo de Leão. Essa 
mudança estimula ações mais positivas no sentido 
dos cuidados pessoais. Que tal iniciar uma nova dieta 
alimentar ou ainda uma nova atividade física?

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. 

Para, para, para tudo! É isso mesmo, Gêmeos! Sabadou e 
hoje você precisa dar uma parada para avaliar a situação 
que está enfrentando. Período de observação que lhe 
permita examinar cuidadosamente as várias alternativas 
que você possui.

Preguicinha, né, meus consagrados! Pois é, o sabadão 
deve começar com esse clima e com uma vontade 
enooorme de adiar os seus compromissos para usar 
parte de sua manhã com os seus cuidados pessoais. 
Errado não tá, né? 

Hoje a Lua começa um rolê no signo de Leão e muda 
completamente o clima energético que irá infl uenciar todo 
o seu dia. Você irá voltar as suas atenções para o seu próprio 
bem-estar e terá vontade de fazer alguma atividade cultural 
ou física que lhe proporcione momentos de puro prazer.

Eita! Alerta de treta! O Sol - que está de rolê em 
Escorpião - se desentende com Marte - que está em 
Áries. Esse B.O astral pode gerar um excesso de energia 
que se não for devidamente controlada poderá fazer 
explodir um sentimento de frustração guardado.

Sabadou com zero vontade de trabalhar! Quem nunca, 
né, minha fi lha! E isso ocorre porque a Lua começa 
um rolê por seu signo e as suas atenções serão mais 
voltadas para o seu próprio...umbigo! As confi gurações 
astrológicas de hoje são ideais para os cuidados pessoais.

Bendito sábado e bendito fi nal de semana! Hoje você deve 
sentir uma vontade de sair da rotina e respirar outros ares. 
Quem nunca, né? Se for possível, pense em um passeio 
ao ar livre, especialmente em contato com a natureza, e 
caminhe com os pés no chão.

Sabadou com um plot twist astral! A Lua sai de Câncer 
e começa um rolê por Leão. Essa mudança deve mexer 
completamente e de forma bem positiva com as 
energias. Além disso, o Sol forma uma pequena tensão 
com Marte e avisa que pode ser útil para você .

Peixes, sabadou e hoje o clima astral muda 
completamente! Principalmente porque a Lua começa 
um rolê no poderoso signo de Leão, onde permanecerá 
durante todo o fi nal de semana. Você se sentirá muito 
otimista e terá muita motivação.

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)

Título “Show do Esporte”, na Band, merece maior respeito
Voltar a investir no esporte, 

assim como faz no jornalismo, no 
caso da Band sempre será uma 
alternativa das mais interessantes.

E isso, na medida do possível 
vem acontecendo com as 
transmissões dos campeonatos 
alemão, italiano, russo, sub e 
feminino, além da NBA e outras 
perspectivas em vista.

É uma forma de atender 
uma parcela de público bem 

importante e também se colocar 
como opção ao que Globo, 
Record e SBT oferecem em suas 
programações.

Mas se algo ainda merece 
ser avaliado é a existência 
do “Show do Esporte”, ou a 
tentativa de fazer renascer um 
dos seus maiores sucessos, algo 
absolutamente incompatível para 
os dias atuais.

O momento e os valores 

são outros, a começar pela 
concorrência dos tantos canais 
esportivos hoje colocados à 
disposição. “Show do Esporte”, 
como título ou marca, deve 
ser destacado por aquilo que 
signi� cou. Colocado numa 
galeria, mas não ser lembrado ou 
ser desgastado desta triste forma.

Em relação ao que existiu no 
passado, hoje é só uma caricatura. 
Não merecia.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
“A Fazenda” está 

levando a Globo a reforçar 
a programação do “Tela 

Quente”...Além de 
“Bacurau” e “Nasce uma 

Estrela”, a exibição de “As 
Viúvas” também já foi 

defi nida.Na cobertura das 
eleições dos Estados Unidos, 
um fato em especial chamou 

atenção...Nos canais de 
notícia americanos, é enorme 
a quantidade de jornalistas, 

apresentadores e comentaristas 
de cabeça branca...Cabelos 
brancos mesmo. Assumidos...
E como todos eles aparecem 

bem maquiados.Existe, 
sim, um movimento forte na 
Globo para a escalação de 

Luan Santana em “Pantanal”...
Mas, por enquanto, ainda 
não tem nada acertado com 
ele...  Tudo vai depender 
da agenda do cantor com o 
período que a novela será 
produzida...O interesse 
existe. E das duas partes.

UMA DÉCADA
O “Cidade Alerta”, em 2021, 

completará dez anos de exibição 
na Record, desde a sua reestreia em 
2011, com José Luiz Datena antes e 
Marcelo Rezende depois. Nesta nova 
fase, começou como jornal local e 
depois ganhou a rede. Desde 2017 é 
apresentado por Luiz Bacci.

UMA MUDANÇA
Há dois anos, o “Cidade Alerta” 

mudou um pouco de foco e se 
especializou também em investigar 
pessoas desaparecidas. E com 
resultados ainda melhores. Por 
exemplo, o seu pico de audiência, 
histórico, 20 pontos, foi em 2018, na 
cobertura do caso da menina Vitória. 
Uma década de vice-liderança.

ESPECIAL
A Globo ainda não anuncia, mas 

já tem programada a exibição de um 
especial de “A Grande Família”, no dia 
6 de dezembro, um domingo, depois 
do “Esporte Espetacular”. Na véspera, 
sábado, o mesmo programa será 
levado ao ar  no Viva.
ACELERADA

GAL OPPIDO

MANIA DO CELULAR 
“Conexão” é o tema do “Simples 
Assim”, da Angélica, neste sábado 
na Globo.O programa coloca em 
questão os benefícios e os prejuízos 
do uso excessivo do celular.

As gravações de “Gênesis”, 
para agilizar os trabalhos, estão 
acontecendo em três frentes, entre 
estúdios e externas. Muita coisa sendo 
feita à noite. Estreia programada para 
janeiro.

PLANOS
Assim como “Gênesis”, em janeiro 

a Record também terá a estreia de 
Geraldo Luís, programa semanal, às 
quartas-feiras. Os trabalhos da sua 
produção devem começar já a partir 
deste mês.

ÚNICO ESPAÇO
No SBT, a escolha do dia e 

horário, segunda-feira às 23h45, 
para o seu programa esportivo, saiu 
depois de um estudo cuidadoso. 
Entre as poucas opções disponíveis, 
entendeu-se que esta poderá, com o 
tempo, apresentar resultados bem 
interessantes.

A PROPÓSITO
Ainda sobre o “Arena SBT”, 

trabalha-se com a possibilidade 
que, aos poucos, o programa será 
“descoberto” pelo público.
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O  América tem neste sábado 7 
a oportunidade de garantir 
a classificação antecipada à 

segunda fase da Série D do Campe-
onato Brasileiro. Basta uma vitória 
sobre o Afogados (PE) no estádio 
Vianão, às 19h, na cidade de Afoga-
dos de Ingazeira, pela 11ª rodada do 
torneio, para que o time potiguar 
garanta a vaga para próxima etapa.  

Na avaliação do técnico Pau-
linho Kobayashi, a vitória neste 
sábado pode consolidar ainda o 
América na liderança do grupo 
A3, algo que assegura a vantagem 
da decisão em casa nas disputas 
eliminatórias da próxima etapa do 
campeonato. Hoje, o América tem 
21 pontos. O quinto lugar é o time 
do Afogados, que tem 10 pontos. 

“A classificação para a gente é 
muito importante, mas acredito 
que estamos classificados. Temos 

FUTEBOL  | América enfrenta o Afogados (PE) no sábado 7, às 19h, na cidade pernambucana de Afogados de Ingazeira, pela 11ª rodada do torneio 
nacional; vitória do time alvirrubro garante a vaga para próxima fase e consolida potiguares na liderança do grupo A3 do Campeonato Brasileiro

América busca classificação
na Série D contra o Afogados

QUARTAS DE FINAL

Em sorteio realizado 
nesta sexta-feira, na sede da 
CBF, no Rio de Janeiro, foram 
definidos os confrontos das 
quartas de final da Copa do 
Brasil e o chaveamento até 
a decisão. O duelo de maior 
destaque fica para Flamengo 
x São Paulo. Os outros jogos 
são: Cuiabá x Grêmio, Inter-
nacional x América-MG e Pal-
meiras x Ceará.

As semifinais também fo-
ram definidas. Quem passar 
de Flamengo x São Paulo vai 
enfrentar o classificado de 
Cuiabá x Grêmio. E o outro 
lado fica para quem avançar 
de Internacional x Améri-
ca-MG e Ceará x Palmeiras. 
Os duelos serão disputados 
nas duas próximas semanas 
(entre 9 e 20 de novembro). 
A definição das datas dos 
confrontos acontecerá nas 
próximas horas.

Flamengo e São Paulo 
vão decidir a vaga no estádio 
do Morumbi, na capital pau-
lista. O duelo entre Cuiabá e 
Grêmio terá o jogo da volta 
na arena gremista, em Porto 
Alegre. Já o confronto entre 
Internacional e América-MG 
terá a segunda partida no 
estádio Independência, em 
Belo Horizonte. E, por fim, o 
Palmeiras decide o seu futu-
ro diante do Ceará na Arena 
Castelão, em Fortaleza.

Além da possibilidade 
de conquistar um título e a 
vaga direta na fase de grupos 
da próxima edição da Copa 
Libertadores, o campeão 
da Copa do Brasil ainda vai 
receber, só pela taça, R$ 54 
milhões Esse valor não conta 
com as premiações de fases 
anteriores.

Como aconteceu nas eta-
pas anteriores, não haverá di-
ferença de gols marcados fora 
de casa. Ou seja, se um time 
vencer o primeiro jogo por 1 
a 0 e perder o outro por 2 a 1, 
a definição da vaga será nas 
cobranças de pênaltis. Outra 
novidade nesta fase é que 
também já foi definido o cha-
veamento da semifinal. Nas 
oitavas, os times que se clas-
sificaram tiveram que partici-
par de um novo sorteio.

COPA DO BRASIL 
TERÁ CONFRONTO 
ENTRE FLAMENGO
E SÃO PAULO

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O ABC encara neste domingo 8 
o Central (PE), na cidade per-
nambucana de Caruaru, pela 

11ª rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série D. O time potiguar está pron-
to para a partida. Vai a campo com o 
mesmo time que venceu o Potiguar 
de Mossoró na semana passada. Já o 
adversário, no entanto, ainda não sabe 
que jogadores terá à disposição para 
o confronto. O elenco pernambucano 
deflagrou greve na última quinta-feira 
5, após três meses de salários atrasa-
dos.

Os jogadores do clube pernambu-
cano não participaram dos treinos da 
sexta-feira 6 e definiram que não en-
trarão em campo contra o ABC. Caso 
a situação não seja resolvida até este 
sábado 7, a direção do Central cogita 
utilizar a equipe sub-20 para o jogo.

Distante dos problemas do time 
adversário, o time potiguar viajou 
nesta sexta-feira para Pernambuco. 
O elenco terá treinos neste sábado na 
preparação para a partida. Ainda na 
quinta-feira, todo o elenco foi testado 
e não houve registro de casos positivos 
de Covid-19. 

Ao longo da semana, o técnico 
Francisco Diá explorou bastante o 
posicionamento defensivo e ofensivo 
e aproveitou para corrigir detalhes e fa-
zer testes na formação principal. A boa 
notícia foi a participação do zagueiro 
Vinicius Leandro, que treinou com o 
grupo. Ele está confirmado para en-

ABC enfrenta no domingo  
time que entrou em greve

CENTRAL

CANIDÉ PEREIRA / AMÉRICA

Técnico Paulinho Kobayashi não contará com o meia Rondinelly para a partida deste sábado

ABC

ABC sofreu apenas três gols no campeonato

12 pontos em disputa e estamos a 
11 pontos de distância do quinto 
colocado. Nosso objetivo é terminar 

na primeira classificação geral, para 
garantir a vantagem na próxima fa-
se”, disse Paulinho Kobayashi.  

frentar o Central. A defesa abecedista, 
por sinal, é um dos destaques do time 
na Série D. O time sofreu apenas três 
gols no torneio — é a melhor defesa da 
Série D ao lado do Novorizontino (SP). 
“O setor defensivo do ABC está funcio-
nando bem. Mas o ataque também nos 
ajuda bastante, pois a primeira linha 
defensiva é formada pelos atacantes. 
Eles se dedicam muito ao trabalho de 
marcação, neutralizando a saída de bo-
la do adversário. Isso é sinal de um bom 
trabalho de toda a equipe”, explicou. 

Apesar dos problemas do time 
adversário, o zagueiro ABC espera por 
um confronto complicado. “Espera-
mos um jogo bem difícil, e sabemos 
que será assim. Vamos dar o nosso 
melhor diante do Central. A equipe 
pernambucana é muito bem montada 
defensivamente. Não à toa, é a única 
equipe da chave que ainda não perdeu. 
Temos que ir para o jogo com muita 
inteligência. Precisamos pontuar para 
selar nossa classificação”, encerrou.

Durante a semana, o técnico 
comandou trabalhos técnicos e tá-
ticos. O time não terá os volantes 
Wallace Rato e Fabiano, além do 
meia Rondinelly. Os três seguem en-
tregues ao Departamento Médico e 
de Fisioterapia. 

Rondinelly foi submetido a exa-
mes de imagem que constataram 
um estiramento leve no músculo 
posterior da coxa esquerda. O meia 
passará por transição para o forta-
lecimento muscular.

A partida contra o Afogados de 
Ingazeira estava marcada para as 
16h, mas teve o horário mudado 
para as 19h. A mudança agradou 
Paulinho Kobayashi. 

“Acredito que a temperatura 
pode baixar um pouco, além de 
acabar com mormaço. Tivemos um 
desgaste muito grande na última 
semana”, disse.

CNPJ 38.953.192/0001-23  - Valor do anúncio: R$ 850,00 - 01/06


