
ELEIÇÕES 2020. 5 | Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira 6 pela InterTV Cabugi mostra que a eleição
para prefeito de Natal em 2020 deverá ser decidida em dois turnos. Em comparação com outros
levantamentos publicados, a pesquisa Ibope mostrou crescimento dos adversários do atual prefeito
Álvaro Dias (PSDB), que concorre à reeleição, enquanto que o tucano estacionou nas intenções de voto

Emissoras desistem de 
fazer debate em Natal

De novo, RN é destaque 
em ação contra o tráfico

Preço do óleo de soja 
sobe quase 40% em Natal

Indicado para STF tem 
currículo questionado

Álvaro Dias e Fátima
em “guerra de decretos”

SEM CONDIÇÕES. 3 | Pandemia do 
novo coronavírus e número elevado 
de candidatos (14) inviabilizou 
programas nas três maiores TVs

OVERLOAD. 8 | Polícia Federal 
cumpriu mandados em Genipabu em 
operação contra tráfico que operava 
pelo Aeroporto de Campinas (SP)

ESTUDO. 11 | Preço subiu 39,62% 
em setembro na comparação com 
agosto. Valor médio da cesta básica 
na capital potiguar é de R$ 422,31

JUSTIÇA. 4 | Desembargador 
Kassio Nunes Marques diz ter feito 
pós-graduação na Espanha, mas 
universidade não reconhece

DISPUTA. 2 | Um dia depois de prefeito 
proibir atos políticos, governadora 
liberou mobilizações. Caso está 
sendo analisado pela Justiça
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O Governo do Rio Grande do 
Norte publicou um decreto 
nesta terça-feira 6 que libera 

a realização de alguns eventos no 
Estado com a presença de público. 
A decisão abre brecha para que atos 
de campanha política sejam realiza-
dos normalmente, como carreatas e 
comícios, em cidades onde não há 
proibição local.

O decreto, assinado pela gover-
nadora Fátima Bezerra (PT), revoga 
outra norma que estava em vigor 
desde 1º de abril e que impedia a re-
alização de qualquer atividade que 
resultasse em aglomerações, como 
medida de prevenção do contágio 
pelo novo coronavírus.

A decisão de agora foi interpre-
tada como uma resposta ao prefeito 
de Natal, Álvaro Dias (PSDB), que, 
na véspera, proibiu – também em 
decreto – a realização de caminha-
das, carreatas, passeatas e comícios, 
além de qualquer outro tipo de reu-
nião com mais de 100 pessoas. A 
medida foi criticada por adversários.

Como os dois decretos conti-
nuam em vigor, há uma inde� nição 
sobre o que realmente pode e o que 
não pode na capital potiguar. Mas, 
pelo entendimento � rmado pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) no 
início da pandemia, é provável que 
prevaleça a proibição municipal, 
exceto se a Justiça derrubar a regra, 
diante do con� ito.

Ao Agora RN, o Governo do Esta-
do esclareceu que o decreto publica-

do nesta terça-feira não é uma espé-
cie de “libera geral”. Segundo a gestão 
Fátima Bezerra, continuam proibidas 
grandes aglomerações, como shows 
e grandes atos de campanha. Para 
acontecer, esses eventos, apesar de o 
decreto autorizar, precisam de libera-
ção especí� ca da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), além da 
de� nição de um protocolo.

JUDICIALIZAÇÃO
Como existe uma “guerra de 

decretos”, o caso será judicializado. 
Nesta terça, três partidos políticos 
já foram à Justiça para obter uma 
de� nição a respeito do assunto. Re-

presentantes do PSOL, do PSB e do 
Solidariedade entraram com uma 
ação na Justiça Eleitoral pedindo 
que o decreto do prefeito Álvaro Dias 
fosse derrubado.

Segundo os partidos, a decisão 
de restringir os atos políticos foi 
desproporcional, já que há outros 
decretos municipais liberando a 
abertura de setores como o de bares 
e restaurantes – onde normalmen-
te há aglomerações. Além disso, 
os partidos alegam que não cabe 
à Prefeitura do Natal legislar sobre 
o assunto, a menos que houvesse 
parecer técnico de autoridades de 
saúde nacional ou estadual.

Os partidos alegam, ainda, que 
existe motivação eleitoral na deci-
são do prefeito de restringir os atos 
de campanha, já que, durante toda 
a pandemia, Álvaro Dias defendeu 
a abertura de setores da economia, 
mesmo no auge dos índices de con-
tágio pelo novo coronavírus.

Poucas horas depois de os parti-
dos ingressarem com a ação, a juíza 
Hadja Rayanne deu 48 horas para que 
o prefeito de Natal explique a medida 
que proibiu os adversários de pro-
moverem atos de campanha política. 
Um pedido de liminar (decisão pro-
visória, urgente) foi rejeitado por ela 
para que se ouvisse o contraditório.

Apesar de Natal ter o maior 
número de candidatos a pre-
feito da história, apenas 3 dos 

14 políticos que concorrem ao cargo 
nasceram realmente na cidade.

Fernando Freitas (PCdoB), Her-
mano Morais (PSB) e Kelps Lima (So-
lidariedade) são os únicos natalenses 
que disputam a Prefeitura do Natal, 
segundo o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Os três representam 21% do 

total de candidatos.
A maioria dos postulantes (35%) 

é formada por potiguares que nasce-
ram em outras cidades, como Afrânio 
Miranda (Podemos), que é natural 
de Ceará-Mirim. Já Álvaro Dias (PS-
DB) nasceu em Caicó, Jaidy Olivera 
(Democracia Cristã) em Mossoró, 
Nevinha Valentim (PSOL) em Pare-
lhas e Rosália Fernandes (PSTU) em 
Marcelino Vieira.

A gestão da capital potiguar é 
disputada, ainda, por três recifenses. 
Sérgio Leocádio (PSL), Fernando Pin-
to (Novo) e Coronel Azevedo (PSC) 
nasceram na capital de Pernambuco.

A lista de candidatos é � nalizada 
com Carlos Alberto Medeiros (PV), 
Coronel Hélio Oliveira (PRTB) – am-
bos do Rio de Janeiro/RJ – e por Jean 
Paul Prates (PT) – este nascido na 
maior cidade do País: São Paulo.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, proibiu caminhadas, carreatas e comícios na segunda. Na terça, governadora liberou eventos com público, mas com restrições

sadf sadf sadf sadf
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Guerra de decretos: Álvaro proíbe
e Fátima autoriza atos de campanha
ELEIÇÕES 2020 | Governadora Fátima Bezerra editou decreto que libera mobilizações (que não sejam grandes aglomerações). Decisão foi interpretada como uma resposta ao prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (PSDB), que, na véspera, proibiu – também em decreto – a realização de caminhadas, carreatas, passeatas e comícios, além de outras reuniões com mais de 100 pessoas

Apenas 3 dos 14 candidatos
a prefeito nasceram em Natal

DE FORA

Natal terá o maior número de candidatos a prefeito da história: serão 14 disputando o cargo

O procurador-geral do Municí-
pio, Fernando Benevides, defendeu a 
manutenção do decreto que regula-
menta as ações durante a campanha 
eleitoral. Segundo ele, cabe sim à Pre-
feitura do Natal editar essas normas.

“Desde o início da pandemia da 
Covid-19, estamos tomando deci-
sões baseadas nas recomendações 
do comitê científico da cidade. E o 
recomendado foi a proibição das 
manifestações políticas”, afirmou o 
procurador, ao Agora RN.

“Se a prefeitura não tivesse 
regulamentado os atos, seria acu-
sada de omissão. Aliás, em uma 
recente entrevista, o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte, desembargador 
Gilson Barbosa, a� rmou justa-
mente que cabe ao Município 
normatizar as ações. O decreto é 
coerente, mas a turma do ‘� que 
em casa’ agora quer liberar tudo”, 
criticou Benevides.

O procurador também co-
mentou o impasse que será re-
solvido pela Justiça. “Nos resta 
esperar a decisão do órgão com-
petente”, disse o procurador-geral.

Procurador 
defende decreto 
municipal e critica 
oposição



PEDRO TRINDADE

Por causa da pandemia do novo 
coronavírus e do número eleva-
do de candidatos, as principais 

emissoras de televisão do Rio Grande 
do Norte vão quebrar uma tradição 
nas eleições de 2020. Pela primeira 
vez em décadas, as TVs de maior au-
diência do Estado não farão debate 
entre os candidatos à Prefeitura do 
Natal no 1º turno.

Líder de audiência, a InterTV 
Cabugi, a� liada da TV Globo no RN, 
ainda avalia a possibilidade de fazer 
o debate, mas o diretor de Jornalismo 
da emissora, Marcelo Viccioli, admi-
tiu ao Agora RN que “muito prova-
velmente” não haverá condições de 
realizar o encontro no 1º turno.

Antes de bater o martelo, a dire-
ção da emissora potiguar aguarda a 
decisão o� cial da Rede Globo – que 
valerá para todas as a� liadas do País.

Em outros estados, foi ventilada 
a possibilidade de o debate da Globo 
ser realizado apenas entre os quatro 
candidatos mais bem posicionados 
nas pesquisas, mas Viccioli a� rmou 
que essa proposta não foi apresenta-
da aos 14 candidatos de Natal. A ten-
dência, segundo ele, é que realmente 

não haja debate, em formato algum.
O principal entrave para a realiza-

ção dos debates nas emissoras é exata-
mente o grande número de candidatos. 
Em 2020, Natal terá o maior número de 
candidatos a prefeito da história.

Como o debate é uma superpro-
dução, essa quantidade de candida-
tos exigiria uma grande equipe de 
pro� ssionais envolvida, o que não é 
recomendado por causa da pande-
mia do coronavírus. Além disso, com 
muitos candidatos, o tempo para 
cada um seria muito limitado, devido 
às amarras na programação que as 
emissoras locais têm.

Na última quinta-feira 1º, a Band 
Natal promoveu aquele que deve ser 
o único debate entre os candidatos 
neste 1º turno em Natal. Em três horas 
de programação, 13 dos 14 candidatos 
à Prefeitura do Natal apresentaram e 
debateram suas propostas. O prefeito 
Álvaro Dias (PSDB), que é candidato à 
reeleição, não compareceu.

O encontro, mediado pela jorna-
lista Anna Ruth Dantas, foi interrom-
pido em diversos momentos para que 
as assistentes � zessem a higienização 
dos púlpitos de onde os candidatos 
falavam.

A� liadas da Record e do SBT no 

Estado, as emissoras TV Tropical e 
TV Ponta Negra já decidiram que não 
realizarão debate no 1º turno.

A gerente de Jornalismo da Pon-
ta Negra (SBT), Angélica Hipólito, 
explica que a viabilização dos deba-
tes eleitorais exige uma quantidade 
signi� cativa de pro� ssionais, espe-
cialmente neste ano, com recorde de 
postulantes, o que não seria adequa-
do no cenário vivenciado.

“São 14 candidatos à Prefeitura 
do Natal. Pelas regras, teríamos que 

convidar pelo menos nove, gerando 
aglomerações, já que, além dos as-
sessores dos candidatos, ainda tem 
a equipe de organização do debate. 
Para cada candidato, é necessário um 
produtor”, comenta.

Segundo ela, a medida foi adota-
da em todas emissoras que integram 
o Sistema Opinião de Comunicação, 
que é formado pela a� liadas do RN e 
de mais três estados – Paraíba, Per-
nambuco e Alagoas.

Com o objetivo de ajudar os na-

talenses a decidirem em quem votar, 
a TV combinou com as assessorias 
dos candidatos uma rodada de en-
trevistas a partir da próxima semana 
no “Jornal do Dia”, ancorado pela 
jornalista Georgia Nery e exibido de 
segunda a sexta-feira, às 13h30.

Na Tropical (Record), o moti-
vo para o cancelamento do debate 
também foi o número de candidatos, 
além do cenário de pandemia do no-
vo coronavírus. A diretora de Jornalis-
mo da emissora, Amanda Carvalho, 
diz que, caso haja segundo turno, será 
feita uma nova avaliação no momen-
to oportuno.

A TV Universitária (UFRN), que 
retransmite a programação da TV 
Brasil no Estado, é outra emissora 
que não realizará debates nas elei-
ções de 2020. “Estamos sem condi-
ções em virtude da pandemia. O que 
nos levou a decidir pela não realiza-
ção do debate foram, principalmente, 
as medidas adotadas na pandemia”, 
justi� ca a diretora de Jornalismo, pro-
fessora Mirian Moema.

A diretora reforça que tal deci-
são é necessária, “pois só podemos 
produzir e realizar programas em 
equipe” e “isso implicaria em aglome-
ração de pessoas no estúdio”.
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FLERTE PERIGOSO
“Despreparado”. É assim como o 

ministro Paulo Guedes (Economia) 
chama “carinhosamente” o potiguar 
Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Econômico). Rogério, por sua vez, diz 
que a política de responsabilidade 
� scal de Guedes está errada e propõe 
furar o teto de gastos, algo que pode 
levar o governo Jair Bolsonaro à ban-
carrota econômica internacional. 

NOTA REBAIXADA
Basta, para tanto, que as agências 

de risco rebaixem a nota do Brasil, o 
que, segundo os analistas, pode acon-
tecer, caso o Brasil desequilibre sua 
política de austeridade. Aliás, o passa-
do recente (governo Dilma Rousse� ) 
já fez isso e terminou se dando muito 
mal. Rogério � erta com o perigo.

DA POLÍTICA
Impressionante como nossa classe 

política “brinca com fogo”. Parece que 
o bem estar geral da população está 
sempre em segundo plano. O que vale 
mesmo é manobrar para se sair bem. 
O resto que se dane para lá.

ESCONDIDA
Durante a pandemia, a gover-

nadora Fátima Bezerra se escondeu 
e tentou proteger a população, 
determinando o isolamento social e 

ALEXVIANAALEX
suspendendo praticamente todas as 
atividades econômicas, exceção feita 
aos serviços essenciais.

CAMALEÃO
Já o prefeito Álvaro Dias agiu de 

modo inverso. Inicialmente asso-
ciou-se ao discurso negacionista do 
presidente Jair Bolsonaro e, em um 
segundo momento, encampou a 
linha dos empresários, que gostariam 
de abrir as atividades econômicas, 
mesmo com o número de casos de 
Covid-19 e de mortes em alta.

INCOERÊNCIA
Agora, na campanha eleitoral, e 

com os números de casos rarefeitos, 
Álvaro usa da caneta administrativa 
para baixar um decreto proibindo car-
reatas, passeatas, reuniões e comícios, 
em um claro ato visando favorecer sua 
reeleição. Enquanto Fátima liberou 
todas as atividades coletivas e eventos 
públicos (desde que não sejam de 
grande porte), inclusive as relaciona-

das às eleições. À primeira vista, um 
desa� o ao decreto de Álvaro?

GANHA TEMPO
Mesmo que a Justiça revogue 

o decreto do prefeito Álvaro Dias 
proibindo reuniões públicas, o 
candidato à reeleição terá ganhado 
mais uma semana, numa eleição 

cujo primeiro turno acontecerá 
em pouco mais de um mês. Dessa 
forma, Álvaro continua jogando 
bem: ganhando tempo e evitando o 
confronto com adversários.

SEM PAPAS
O vereador Fernando Lucena está 

anunciando uma “live” com o ator 

Debate da Band, realizado no dia 1º de outubro, deve ser o único desta campanha no 1º turno

PEDRO VITORINO

Emissoras de TV do RN desistem de 
fazer debates por causa da pandemia
SEM CONDIÇÕES  | Como o debate é uma superprodução, essa quantidade de candidatos exigiria uma grande equipe de profissionais envolvida, o que não é recomendado por
causa da pandemia do coronavírus. Além disso, com muitos candidatos, o tempo para cada um seria muito limitado, devido às amarras na programação que as emissoras locais têm

Nessa guerra de 
decretos, vamos 
apostar que eu 

venço?

A vitória que 
interessa mesmo é
em 2022, quando a 
gente guerrear de 

verdade.

Zé de Abreu na próxima sexta-feira 
às 20h. Pela linha dura do vereador 
petista e o estilo sem meias palavras 
de Zé de Abreu, a live vai dar o que 
falar. Prometem esmiuçar assuntos 
locais do governo Bolsonaro e até do 
de Fátima Bezerra?

PICARETAGEM
Por falar em Lucena, chamou a 

atenção o pronunciamento dele na 
Câmara “sentando a chibatada” no 
correligionário Cipriano Maia, secre-
tário estadual de Saúde. Bem a seu 
estilo, Lucena questionou contratos 
realizados pela Secretaria de Saúde 
do Estado com uma Oscip. “Eu estou 
denunciando aqui é a picaretagem 
Quem é o chefe da picaretagem? 
Cipriano Maia”, disse.

CAMPANHA MORNA
Com quase 750 candidatos, a elei-

ção para vereador em Natal começou 
mais fria que gelo. Além do natural 
receio da pandemia, vigora descrédito 
da classe política.

VITÓRIA
Em Parnamirim, a desunião dos 

candidatos de oposição está favore-
cendo a reeleição do atual prefeito, 
Rosano Taveira (Republicanos). Com 
cinco adversários fracos, Taveira deve 
levar fácil. A não ser que aconteça uma 
hecatombe.



O escolhido do presidente Jair 
Bolsonaro para uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal 

(STF), desembargador Kassio Mar-
ques, a� rmou a senadores nesta ter-
ça-feira 6 que é um “juiz daqueles que 
respeitam as decisões do Parlamento”.

A a� rmação foi feita durante uma 
audiência virtual reservada com sete 
senadores, diante de um questiona-
mento sobre se é a favor da prisão em 
segunda instância.

Marques disse que, sim, admite a 
possibilidade da prisão em segunda 
instância, mediante decisão funda-
mentada, mas que, independentemen-
te da sua visão como juiz, vai respeitar 
a decisão que o Congresso sobre o mo-
mento da execução da pena.

“Esta matéria está agora na compe-
tência do Congresso Nacional. Então, 
para manter coerência com o que eu 
disse no início, eu sou de uma natu-
reza de juiz daqueles que respeitam a 
decisão do Parlamento. Então, o que o 
Parlamento brasileiro decidir será o que 
será aplicado”, a� rmou Kassio Marques.

A sinalização de que deve respeitar 
as posições do Congresso, não apenas 
nesse caso, é algo que agrada aos críticos 
do chamado “ativismo judicial”, como o 
presidente Jair Bolsonaro. No ano passa-
do, por exemplo, o Supremo decidiu cri-

minalizar a homofobia, sem que o Con-
gresso tivesse criado tal crime. Bolsonaro 
reclamava dessa decisão da Corte.

O indicado do presidente para a vaga 
do decano Celso de Mello, que se aposen-
ta no dia 13, também procurou reforçar 
a posição de combate à corrupção. Em 
tom político, disse que esse é um desejo 
de todas as autoridades em Brasília.

CURRÍCULO QUESTIONADO
Nesta terça, o jornal O Estado de 

S. Paulo revelou que o currículo acadê-
mico apresentado por Kassio Marques 
traz um curso de pós-graduação que 
não é con� rmado pela Universidad de 

La Coruña, na Espanha.
No documento que enviou ao Tri-

bunal Regional Federal da Primeira 
Região (TRF-1), e publicado no site da 
Corte, Marques menciona que concluiu 
pós-graduação em “Contratación Públi-
ca”, pela Universidad de La Coruña. A 
instituição, porém, ao ser questionada 
pelo Estadão, informou que não oferece 
nenhuma pós-graduação deste curso.

Procurado pelo jornal, o desem-
bargador não comentou. Na reunião 
com os senadores, Kassio Marques 
chegou a comentar que, para ser mi-
nistro do STF, não é necessário sequer 
ser formato em direito.

MINISTRO PROPÕE SUSPENDER 
PENDURICALHO DE R$ 5 BILHÕES

SERVIL ÀS DISTRIBUIDORAS, 
ANP POSTERGA VENDA DIRETA 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
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CEGOS DE PODER
O apego ao poder de Rodrigo 

Maia e Davi Alcolumbre não tem 
limites. Em vez de faturar com a 
eleição da primeira mulher, Flávia 
Arruda (PP-DF), para presidir a 
Comissão Mista de Orçamento, 
cancelaram a eleição ante a iminente 
derrota de seu candidato Elmar 
Nascimento (DEM-BA).

ABRINDO A FILA
A campanha no Ceará deve estar 

exigindo. O deputado José Guimarães 
(PT-CE), aquele dos dólares na cueca, 
amanheceu cedo na agência Estilo 
do Banco do Brasil da Câmara dos 
Deputados, nesta terça (6).

RESUMINDO
Para o deputado Lucas Redecker 

(PSDB-RS), a polêmica em torno da 
nomeação de Kassio Marques ao STF 
é simples de ser resolvida. “É a favor 
da prisão em segunda instância? Eu 
sou favorável”, disse.

REVISITANDO O TERREIRO
O ex-senador Romero Juca (MDB-

RR) perambulou sozinho ontem 
pelo Salão Verde da Câmara dos 

Deputados. Parlamentar protagonista 
por décadas, até parecia não ter sido 
reconhecido. Deve ser a máscara.

FELIPE MELO VIU LÁ
O crédito pela ajuda prometida 

por Jair Bolsonaro ao brasileiro 
Robson, preso na Rússia após levar 
remédio para um jogador de futebol, 
deve ir ao canal Futirinhas, de Edu 
Araújo, voz quase isolada no Youtube.

TUDO PARA DAR CERTO
Candidato a prefeito de São 

Paulo, o deputado Arthur do Val 
criticou Rodrigo Maia por criar 
uma comissão para mudar a lei 
de lavagem de dinheiro e chamar 
advogados de Lula, Eduardo Cunha, 
Geddel Vieira Lima e Romero Jucá 
para participar. “É a raposa cuidando 
do galinheiro”.

RECORDE
A Polícia Federal comemorou 

ontem um novo recorde de 
apreensões de bens e também de 
operações no combate à corrupção. 
Em 2020, até setembro, foram mais 
de R$ 2,16 bilhões; quase a soma de 
2018 e 2019.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) parece desdenhar das 
suspeitas de estar a serviço das distribuidoras. Resolução da ANP proíbe 
produtores de venderem etanol aos postos. Só as distribuidoras podem 
fazer a venda, lucrando com o suor de quem produz e do consumidor 
que paga o preço � nal bem mais elevado. Obediente aos interesses dos 
atravessadores, numa relação que clama por investigação, a ANP agora 
inventou mais uma “audiência pública” para postergar a venda direta. 

LIVRE CONCORRÊNCIA 
ARQUIVADA

A ANP ameaça trocar seis 
por meia dúzia, criando “novo 
distribuidor” e negando ao 
produtor de etanol o exercício da 
livre concorrência.

ESTES QUEREM 
VENDA DIRETA...

Querem a venda direta Jair 

Bolsonaro, Ministério de Minas 
e Energia Conselhos de Política 
Energética (CNPE) e Defesa 
Econômica (Cade)...

...MAS MANDA QUEM PODE
Novos magnatas da 

economia, os distribuidores 
acumulam lucros e poder 
garantidos pela resolução que 
adquiriram na ANP há 11 anos.

Enquanto o Congresso nada fez sobre cortar os gastos abusivos do setor 
público, uma proposta está sobre a mesa do ministro Paulo Guedes 
(Economia) para ajudar a financiar ações de combate à crise gerada 

pela pandemia, como Renda Cidadã: a suspensão do auxílio-alimentação 
dos servidores públicos com salários acima de R$5 mil ao mês. A suspensão 
por um ano certamente não faria falta aos beneficiados, sobretudo a elite do 
funcionalismo, e faria o governo federal economizar R$5 bilhões.  “Concordo que 
o auxílio-alimentação seja retirado do meu salário sem problemas”, diz o autor da 
proposta, ministro Bruno Dantas (TCU).  A suspensão de penduricalhos como 
auxílio-alimentação não precisa de lei, diz o ministro do TCU. São suficientes 
apenas atos administrativos. O corte de penduricalhos foi tema do jantar que 
reuniu Paulo Guedes e Rodrigo Maia, que nada corta, mas agora fala em “cortar 
músculo”. Na conversa promovida por Bruno Dantas alguém lembrou que é 
preciso “preservar os direitos adquiridos”. Como se regalias fossem “direitos”.
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ELEIÇÕES 2020 | Primo dos irmãos mortos, vereador Marcos Teixeira (Pros) se manifestou logo após morte dos 
parentes durante ato político em Pedro Velho. Ele nega que os parentes tenham tentado atacar Júnior Balada

Um policial militar da Paraíba 
que está hospitalizado, ferido a 
golpe de faca ao se envolver em 

uma confusão durante um ato político 
na cidade potiguar de Pedro Velho, está 
sendo apontado como suspeito de um 
duplo homicídio ocorrido nesta segun-
da-feira 5 na zona rural do município. 
Ele seria o autor de disparos de arma 
de fogo que mataram dois irmãos 
durante a briga. Baleados, os irmãos 
chegaram a ser socorridos, mas não 
resistiram aos ferimentos.

“Uma dupla execução premedita-
da, planejada e aplaudida”, escreveu 
em sua rede social o vereador Marcos 
Teixeira (Pros), que é primo dos irmãos 
mortos.

Delegado responsável pelas investiga-
ções, Everaldo Fonseca disse ao Agora RN 
que prefere se manifestar somente ao final 
do inquérito. A Polícia Civil confirma que o 
suspeito é policial militar lotado na Paraíba.

Os irmãos baleados e mortos foram 
identi� cados como Gilson Marques 
Teixeira, de 43 anos, e Adailson da Silva 
Teixeira, de 51. Eles são apontados por 
testemunhas como responsáveis pela 
confusão, pois teriam atentado contra 
a vida do candidato a prefeito Júnior 

Balada (DEM), que fazia uma visita a 
residências na comunidade rural de 
Cuité das Bocas.

Em meio ao atentado, o policial 
militar, que estaria trabalhando como 
segurança do candidato, acabou esfa-
queado. Foi quando ele teria sacado a 
arma e atirado. Os disparos atingiram 
Gilson e Adailson. Os irmãos e o PM 
foram socorridos. Os irmãos não resis-
tiram, e o policial segue internado em 
um hospital de Natal. O PM ainda será 
ouvido pelo delegado.

O assassinato mexeu com o clima 
eleitoral na cidade. A prefeita Dejerlane 
Macedo (PSDB), que também é candi-
data, lamentou o fato e decretou luto 
de três dias no município e suspendeu 
toda a programação de campanha.

Primo dos irmãos mortos, o 
vereador Marcos Teixeira (Pros) se 
manifestou logo após o ocorrido 
pelas redes sociais. Ele nega que os 
parentes tenham tentado praticar 
um atentado contra o candidato ad-
versário e pede justiça.

Os irmãos Gilson Marques Teixeira, de 43 anos, e Adailson da Silva Teixeira, de 51

Desembargador Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal

Vereador diz que irmãos foram mortos 
em crime premeditado em Pedro Velho

Kassio Marques diz que é juiz que 
“respeita decisão do Parlamento”

INDICADO POR BOLSONARO PARA O STF

TRF-1 / REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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Uma pesquisa Ibope divulgada 
nesta terça-feira 6 pela Inter-
TV Cabugi mostra que a elei-

ção para prefeito de Natal em 2020 
deverá ser decidida em dois turnos. 
Em comparação com outros levanta-
mentos publicados, a pesquisa Ibope 
mostrou crescimento dos adversários 
do atual prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
que concorre à reeleição, enquanto 
que o tucano estacionou nas inten-
ções de voto.

Hoje, segundo o Ibope, o prefeito 

lidera a corrida com 33% das inten-
ções de voto. Os demais adversários 
somados têm 35%. Se esse resultado se 
confirmar nas urnas, haverá a neces-
sidade de um segundo turno. Álvaro 
Dias enfrentaria Kelps Lima (Solida-
riedade), que aparece com 12% das 
citações. A margem de erro é de 4 pon-
tos percentuais para mais ou menos.

Em julho, ainda na pré-campa-
nha, uma pesquisa Consult dava uma 
vantagem maior para Álvaro Dias. Na 
época, o levantamento – publicado 

pelo jornal Tribuna do Norte – apon-
tou que o prefeito tinha 32,5% das in-
tenções de voto contra 4,8% de Kelps. 
Por aquele levantamento, o prefeito de 
Natal seria reeleito no 1º turno, com 
ampla vantagem sobre os adversários.

Comparando esses dois levan-
tamentos, Álvaro oscilou apenas 
dentro da margem de erro enquanto 
Kelps triplicou suas intenções de vo-
to. Se a tendência for esta nas próxi-
mas semanas, a campanha será mais 
equilibrada do que se projetava três 

meses atrás.
O Ibope aponta que, atualmente, 

a tendência é de crescimento para os 
adversários de Álvaro Dias – o que 
deve se intensificar com o início da 
propaganda eleitoral no rádio e na 
televisão, programada para come-
çar na sexta-feira 9. Oponentes do 
atual prefeito preparam uma ampla 
divulgação do suposto envolvimento 
do prefeito com práticas irregulares 
da época em que ele era deputado 
estadual.

Além dos resultados acima, três 
candidatos apareceram com ape-
nas 1% dos votos: Jaidy Oliveira (De-
mocracia Cristã), Rosália Fernan-
des (PSTU), Coronel Hélio Oliveira 
(PRTB) e Fernando Pinto (Novo).

Afrânio Miranda (Podemos) e 
Nevinha Valentim (PSOL), que re-
presenta a chapa Coletiva do Sol, 
não pontuaram.

Além disso, 20% dos eleitores 
responderam que pretendem votar 
em branco ou nulo, enquanto 11% 
não souberam ou não quiseram res-
ponder a esse item da pesquisa.

AVALIAÇÕES DAS GESTÕES
Ainda segundo a pesquisa, a 

maioria dos natalenses aprova a 
gestão do prefeito Álvaro Dias. Para 
os entrevistados, 63% aprovam a 
administração, enquanto que 31% 
desaprovam. Outros 6% não soube-
ram ou não quiseram responder.

Em outro item, 42% classifica-
ram a gestão como “ótima ou boa”, 
outros 42% como “regular”, 14% 
como “ruim ou péssima” e 2% não 
souberam responder.

Sobre a administração da gover-
nadora Fátima Bezerra, 26% consi-

dream “ótima ou boa”, 33% acham 
“regular”, 40% acham “ruim ou pés-
sima” e 1% não soube avaliar.

Quanto ao governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, 39% avaliam 
como “ótima ou boa”, 23% como 
“regular”, 37% como “ruim ou péssi-
ma” e 1% não soube avaliar.

DADOS DAS PESQUISAS
A pesquisa Ibope foi contratada 

e divulgada pela InterTV Cabugi. 
Foram entrevistados 602 eleitores 
entre os dias 4 e 6 de outubro de 
2020. A margem de erro é de 4 pon-

tos percentuais para mais ou para 
menos, com índice de confiança de 
95%. O levantamento está registra-
do na Justiça Eleitoral sob o proto-
colo RN-02583/2020.

Já a pesquisa Consult, também 
citada, foi contratada e divulgada 
pela Tribuna do Norte. Foram en-
trevistadas 1 mil pessoas entre 24 
e 28 de junho de 2020. A margem 
de erro é de 3,1 pontos percentuais 
para mais ou menos, com índice de 
confiança de 95%. O levantamento 
está registrado na Justiça Eleitoral 
sob o protocolo RN-01510/2020.

Eleição para prefeito de Natal deverá 
ser decidida em 2º turno, indica Ibope
ELEIÇÕES 2020 | Hoje, segundo 
pesquisa do instituto, prefeito 
Álvaro Dias lidera a corrida com 
33% das intenções de voto. Os 
demais adversários somados 
têm 35%. Se esse resultado se 
confirmar nas urnas, haverá a 
necessidade de um 2º turno

A pesquisa também per-
guntou em quem os eleitores 
não votariam de jeito nenhum. 
Neste quesito, Kelps Lima lide-
ra com 24% das citações. Ele é 
seguido por Hermano Morais 
(PSB), com 20%; Álvaro Dias, 
com 18%; Coronel Azevedo 
(PSC), com 14%; e Jean Paul Pra-
tes (PT), com 13%.

Kelps apresenta
a maior rejeição

Confira todos os números da rejeição:
Kelps (Solidariedade):  ........................................................24%
Hermano Morais (PSB):  .....................................................20%
Álvaro Dias (PSDB):  ...........................................................18%
Coronel Azevedo (PSC):  ....................................................14%
Jean Paul Prates (PT):  .......................................................13%
Carlos Alberto Medeiros (PV):  ............................................12%
Rosália Fernandes (PSTU):  ...............................................12%

Coronel Hélio Oliveira (PRTB):  ..........................................11%
Sérgio Leocádio (PSL):  ......................................................11%
Fernando Freitas (PCdoB):  ................................................10%
Fernando Pinto (Novo):  ......................................................10%
Nevinha Valentim (PSOL):  .................................................10%
Jaidy Oliveira (DC):  .............................................................9%
Afrânio Miranda (Podemos):  ..............................................8%

Poderiam votar em todos: 2%



MARCELO HOLLANDA

Em parceria com a Merck, in-
dústria química e farmacêutica 
fundada na Alemanha em 1668, 

a Green Hub, uma aceleradora de star-
tups fundada em 2017, receberá até 13 
de novembro inscrições para projetos 
ligados ao mercado da cannabis.

Todas as abordagens serão consi-
deradas para efeito de apoio cientí� co 
na captação de investimentos, contan-
to que não inclua os efeitos psicotró-
picos da planta - também conhecida 
como maconha.

Nesta terça-feira 6, ao comentar a 
oportunidade desse segmento para os 
pequenos negócios na área de startups, 
o superintendente do Sebrae do RN, 
Zeca Melo, disse que, se o Congresso e 
o Poder Judiciário se entenderem sobre 
o tema, “não há porque ele não entrar 
no radar da instituição”.

Só nos últimos dois meses, a Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte já con-
cedeu quatro salvo-condutos para que 
pessoas façam uso da substância com 
� ns medicinais durante o tratamento 
de doenças crônicas.

Esses habeas corpus preventivos 
permitem que as pessoas cultivem as 
plantas e as usem na fabricação de óle-
os sob orientação e supervisão.

Segundo Felipe Farias, presidente 
na Associação Reconstruir Cannabis 
Medicinal do RN, há uma forte tendên-
cia de se colocar a cannabis, no máxi-
mo, como produto isolado no SUS para 
acabar com a possibilidade do plantio 
no Brasil, o que baratearia um produto 
que nas farmácias pode chegar a R$ 2,5 
mil o frasco.

“A idéia é que a própria Farmá-
cia Básica do SUS possa plantar para 
fornecer à população de baixa renda. 
E que forneça um produto à base de 
CBD, isolado ou sintético, que a meu 
ver não é tão bom, pois não dispõe dos 
outros cannanidioides e � avonoides 
que fazem toda a diferença no trata-
mento dos pacientes”, opina Farias.

Segundo ele, o problema é que ape-
nas uma empresa brasileira detém até 
agora o registro, criando o monopólio, 
o que ele considera outro perigo por ser 
notório o interesse da indústria farma-
cêutica nesse mercado bilionário.  

OS DEBATES
Um projeto de lei de 2015, apresen-

tado na Câmara dos Deputados, previa 
em sua versão original apenas a regula-
mentação de medicamentos à base de 
cannabis no Brasil, e não a liberação do 
plantio.

De autoria do deputado Fábio Mi-
tidieri (PSD-SE), agora, numa versão 
mais ambiciosa, ele permite o cultivo, 
processamento, pesquisa, armazena-
gem, transporte, produção, industria-
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Mercado da cannabis se abre 
para as pequenas empresas
ECONOMIA | Se Congresso e o 
Poder Judiciário se entenderem 
sobre o tema, “não há porque 
ele não entrar no radar da 
instituição”, afirma Zeca Melo, 
superintendente do Sebrae-RN

Zeca Melo, superintendente do Sebrae

Produtos à base de cannabis comprovadamente ajudam em alguns tratamentos

Felipe Farias, da Reconstruir Cannabis

lização, comercialização, importação 
e exportação de produtos à base de 
cannabis e cujos extratos poderão ser 
utilizados para � ns medicinais, huma-
nos ou veterinários.

Felipe Farias explica que foi criada 
uma comissão especí� ca para tratar de 
um projeto substitutivo (alternativo), 
estabelecendo-se como consenso não 
combater a lei de drogas de 2006 para 
focar o debate apenas em cannabis 
medicinal e na cannabis industrial.  

Ele lembra que existe hoje uma li-
mitação de regras para o cultivo de bio-
segurança e rastreabilidade. “Foi criada 
uma regulamentação dizendo quem 
pode e onde cultivar, já que a planta 
que contém mais THC só pode ser re-
produzida em locais fechados, “green 
houses”, monitoradas por câmeras, já 
que essa espécie tem interesse para o 
narcotrá� co”, diz.

A mesma coisa já não acontece 
com o cânhamo, cujo cultivo pode ser 
extensivo, já que é matéria prima para 
o setor de cosméticos e medicinais pe-
lo seu baixo teor de THC, podendo ser 
usado na fabricação de ração, tijolo e 
tecido.

São ao todo mais de 25 mil itens, 
entre alimentos, medicamentos, cos-
méticos, roupas, materiais de cons-
trução e biocombustíveis, que podem 
ser produzidos a partir da planta Can-
nabis nos países em que o mercado é 
regulamentado.

Há vários tipos de cannabis e cada 
uma tem uma � nalidade diferente. O 
problema, alerta Felipe Farias, é que 
“tem se criado muitas ‘fake news’ so-
bre o assunto, que precisam ser des-
mentidas”.

E acrescenta: “A principal delas é 
que, como já existe cannabis nas far-
mácias, não é necessário nacionalizar 
o plantio, quando a esmagadora maio-
ria das pessoas não tem dinheiro para 
custear tratamentos de mais de R$ 2 
mil por mês por um único remédio”.   

NÚMEROS GRANDIOSOS 
Estima-se que, hoje, mais de 30 pa-

íses produzam o cânhamo industrial, 
tendo a China e a França na liderança. 
Nos Estados Unidos, a planta, legali-
zada em 2018, depois de 40 anos de 
proibição, já tem a sua situação de� ni-
da em cada um dos 50 estados, entre a 

proibição, a legalização para � ns medi-
cinais e recreativos.

Negócio que movimentou US$ 18 
bilhões só em 2018, segundo a consul-
toria norte-americana New Frontier 
Data, esse mercado inclue roupas, cos-
méticos e bicombustíveis.

A expectativa é que, correndo 
tudo bem com a chancela legal, nos 
próximos três anos, o Brasil possa 
movimentar R$ 4,6 bilhões, desde que 
barreiras culturais sejam superadas 
por parte das autoridades e parcela da 
população.

Atualmente, a legislação brasilei-
ra permite desde dezembro do ano 
passado apenas a importação e a pro-
dução para � ns medicinais, salvo nos 
casos onde pessoas arranquem esse 
direito por meio de Habeas Corpus 
preventivos.  

Como não é um jogo para peque-
nas empresas e nem médias, o que se 
tenta fazer agora é que elas possam 
atuar como facilitadoras, importando 
produtos e gerando serviços auxiliares, 
que não se envolvam diretamente na 
planta.

PARA ENTENDER
THC (tetra-hidrocanabinol) e CBD 

(canabidiol). Essas duas substâncias 
atuam no sistema nervoso central, 
mas é a quantidade de THC que faz 
com que a maconha seja utilizada para 
efeito psicotrópico,  aquela responsável 
pelo “barato”.

Já o cânhamo possui níveis 
muito baixos de THC - o cânhamo 
e a maconha vêm ambos da Can-
nabis sativa, mas modificações 
genéticas podem fazer a planta 
ter maior ou menor concentração 
de THC. E não se sabe exatamente 
a razão de sua proibição para fins 
industriais.

Tanto o THC quanto o CBD pos-
suem uso medicinal, mas foi o CBD 
que se popularizou nesse mercado nos 
últimos anos por ser uma substância 
muito segura e dar origem a uma varie-
dade imensa de produtos.

Hoje, a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) permite 
hoje a importação de medicamentos 
à base de cannabis, a partir de pres-
crição médica e autorização, e tam-
bém a importação de matéria-prima 
semielaborada para que empresas 
nacionais fabriquem produtos para 
� ns medicinais.

Ainda segundo Felipe Farias, presi-
dente na Associação Reconstruir Can-
nabis Medicinal do RN, o que todos os 
países estão fazendo agora é autorizar 
o cultivo para abaixar o preço e gerar 
economia, melhorando a oferta de 
empregos no mercado de trabalho. E 
esclarece: “a maconha continuará proi-
bida no Brasil”.

25 mil

US$ 18 bi

R$ 4,6 bi

é a quantidades de produtos
que podem ser fabricados 

a partir da cannabis

é o que o mercado 
legal da cannabis movimentou

no mundo em 2018

é o que o Brasil pode movimentar 
nos próximos três anos, 

desde que barreiras culturais 
sejam superadas por parte 

das autoridades e parcela da 
população



Quase sete meses depois do iní-
cio da pandemia da Covid-19 
no Brasil, o ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, afirmou nesta se-
gunda-feira 5, em Belo Horizonte, que 
a pasta ainda trabalha na organização 
do “Dia D” de conscientização contra o 
coronavírus. 

O “Dia D” estava previsto para 
acontecer no último sábado 3. O pla-
nejamento do ministério previa a aber-
tura das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) para passar orientações sobre o 
“tratamento precoce” da doença. Se-
gundo apurou o Estadão em setembro, 
para a divulgação do evento, o ministé-
rio esperava que o presidente Jair Bol-
sonaro tratasse do tema durante sua 
“live” semanal nas redes sociais. Havia 
a expectativa também de um pronun-
ciamento em cadeia nacional de rádio 
e TV. Procurado na época, o Palácio do 
Planalto não confirmou.

Como parte do “Dia D” foi dis-
cutida a distribuição de remédios 
do chamado “kit covid-19” em todo 
o País, que reuniria medicamentos 
como cloroquina, hidroxicloroquina, 
azitromicina e ivermectina. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), até o 
momento, não reconhece nenhum me-

dicamento como eficaz no tratamento 
da doença. O ministro não respondeu 
sobre os motivos do atraso do “Dia D”.

Discussões sobre os remédios den-
tro do governo derrubaram dois minis-
tros. Luiz Henrique Mandetta e Nelson 
Teich, ambos contrários à utilização 
de remédios sem comprovação de efi-
cácia pelas autoridades de saúde. Bol-
sonaro é um defensor da cloroquina e 
disse que fez uso do remédio.

Na capital mineira o ministro vol-
tou a defender o “tratamento precoce” 
da doença, mas não citou os medica-
mentos que seriam utilizados para isso. 
Depois de falar sobre a importância de 
se ter uma rede hospitalar preparada 
para receber pacientes, disse ser pre-
ciso fazer o tratamento da covid-19 da 
“forma correta”. “Diagnosticar, tratar o 
mais rápido possível e o paciente voltar 
para casa.”
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

DEJANE SANTOS FRANÇA ME, com CNPJ 14.112.772/0001-20 torna público que está requerendo 
a Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - LRO para a 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTOS localizada Sitio Povoado Cachoeiro, Zona Rural 
– Currais Novos / RN. 

DEJANE SANTOS DE FRANÇA 
 EMPRESÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

JEPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30.914.142/0001-25, torna público 
que está requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - (LS) para o Condomínio Residencial Búzios, zona urbana, município 
de Tibau/RN.  

Pedro Augusto da Escóssia Chaves
Representante Legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 10.797.331/0001-58 torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a RLO para Posto de Combustível, localizado na Av. Wilson Rosado, S/N, Bairro Abolição, CEP: 
59.612-625, Mossoró/RN.

SÉRGIO LEITE DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Noreste Potiguar Carcinicultura Ltda., CNPJ: 06.257.369/0001-60, torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a RENOVAÇÃO DE   LICENÇA DE OPERAÇÃO,  de um empreendimento de Carcinicultura, localizado 
no Município de Macau-RN.

Jacob Vilhena Atallah
Proprietário

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00024/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da concorrência nº 
00024/2020, cujo objeto é o fornecimento e instalação dos equipamentos de som, vídeo e iluminação para o 
Auditório do SEST SENAT Natal/RN, conforme Edital e seus Anexos, em favor da empresa Projesom Projetos e 
Instalações de Som LTDA (CNPJ 19.734.227/0001-99) no valor de R$ 344.990,00 (trezentos e quarenta e quatro 
mil novecentos e noventa reais).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RECURSOS | Dinheiro será utilizado para a continuidade das obras no sistema de esgotamento e coleta de 
águas pluviais para a Região Metropolitana de Natal; Parnamirim vai ficar com quase 60% dos recursos

O Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) liberou mais 
de R$ 9,93 milhões para a con-

tinuidade de obras no Rio Grande do 
Norte. O dinheiro será utilizado para a 
continuidade das obras no sistema de 
esgotamento e coleta de águas pluviais 
para a Região Metropolitana de Natal.

A capital potiguar, segundo o Mi-
nistério do Desenvolvimento Regional, 
terá recursos para o manejo das águas 
pluviais próximo à Arena das Dunas, 
que vai contar com R$ 2,71 milhões.

Nos bairros de Nossa Senhora da 
Apresentação e Lagoa Azul, as obras 
continuam e receberão o reforço de 
R$ 1,31 milhão. Já para a sequência na 
implantação do sistema de esgoto na 
Zona Norte da capital, estão sendo re-
passados R$ 92,5 mil. 

Já em Parnamirim, o governo li-
berou R$ 5,81 milhões para a implan-
tação de rede coletora e ligações com 
prédios.

“A área de saneamento é essencial 
para garantir mais saúde e qualidade 
de vida para a população. Estamos 
estruturando projetos para receber 
a participação da iniciativa privada. 
Além disso, estamos investindo em 
obras e não deixamos que elas fos-
sem paralisadas, seguindo a orien-

tação do presidente Jair Bolsonaro”, 
destaca o ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Marinho. A 
responsabilidade pelas intervenções 

é dos estados e municípios e os pa-
gamentos são feitos de acordo com a 
execução dos projetos. Desde janeiro, 
mais de R$ 464,2 milhões do Orça-
mento Geral da União (OGU) foram 
repassados pelo MDR para garantir 
a continuidade de empreendimentos 
de saneamento básico pelo País. Ou-
tros R$ 609,7 milhões foram assegu-
rados para financiamentos por meio 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).  

Governo liberou dinheiro para rede coletora de esgoto e ligações domiciliares em Parnamirim

Ministério libera quase R$ 10 mi 
para obras de saneamento no RN

AGÊNCIA BRASIL

Como parte do “Dia D” foi discutida a distribuição de remédios do chamado “kit covid-19”

Ministro diz que ainda estuda dia 
de conscientização contra Covid-19

RETOMADA

INVESTIGAÇÃO GOIÁS

A 2ª Câmara de Coorde-
nação e Revisão do Ministério 
Público Federal homologou o ar-
quivamento de inquérito policial 
contra a estudante da Universi-
dade Federal Rural do Semi-Á-
rido (Ufersa) Ana Flávia Lira. O 
inquérito apurou acusações de 
calúnia, difamação, ameaça e as-
sociação criminosa após críticas 
da aluna à reitora da universida-
de, Ludimilla de Oliveira. O órgão 
revisor ratificou que o MPF em 
Mossoró, por meio dos procu-
radores da República Emanuel 
Ferreira e Camões Boaventura, 
atuou de forma legal e adequada 
no caso.

A subprocuradora-geral 
da República Luiza Cristina 
Frischeisen, relatora do caso, 
reforçou o entendimento de que 
as críticas da aluna “foram reali-
zadas dentro do contexto acadê-
mico em razão de discordância 
de estudante(s) quanto à licitude 
ou não de sua nomeação, pelo 
Presidente da República, para 
o cargo de Reitora da Universi-
dade, uma vez que ocupava o 3° 
lugar na lista de eleição para o 
cargo”.

Em decisão unânime, na tar-
de desta terça-feira 6 o Tribunal 
de Justiça de Goiás arquivou a 
investigação contra o padre Rob-
son de Oliveira, que era acusado 
de lavagem de dinheiro. Inves-
tigações do Ministério Público 
de Goiás, por meio da Operação 
Vendilhões, tinham indicado 
que o pároco havia movimenta-
do R$ 2 bilhões em 10 anos, por 
meio da Associação Filhos do 
Pai Eterno (Afipe), com sede em 
Trindade (GO).

O julgamento de padre Ro-
bson começou às 13h e, após 
quarenta minutos, foi proferida 
a decisão do desembargador 
Nicomedes Domingos Borges, 
acompanhado por unanimida-
de pela 1ª Câmara Criminal. A 
ação do MP contra o religioso foi, 
portanto, arquivada.

“Com isso, fica reconhecido 
que não houve a qualquer ilicitu-
de praticada pelo religioso, que 
sempre se dispôs a esclarecer to-
da e qualquer dúvida sobre a sua 
atuação na Afipe ou em qualquer 
outro âmbito de evangelização”, 
resumiu o advogado de defesa 
Pedro Paulo de Medeiros.

CÂMARA DO 
MPF ARQUIVA 
INQUÉRITO CONTRA 
ALUNA DA UFERSA

PADRE ROBSON 
É INOCENTADO 
DA ACUSAÇÃO DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO

R$ 5,81 mi
é o valor enviado para obras de 

esgotamento em Parnamirim
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PF CUMPRE MANDADO EM 
GENIPABU, E RN É ALVO DE 
OPERAÇÃO CONTRA O TRÁFICO
OVERLOAD | Mandados de busca e apreensão da Polícia Federal foram executados em uma residência na praia de Genipabu, no litoral Sul da 
Grande Natal; PF diz não há tem relação com a descoberta de 238 quilos de cocaína que estavam escondidos em um caminhão em Natal

ANDERSON BARBOSA  

O Rio Grande do Norte foi nova-
mente palco de uma operação 
realizada pela Polícia Federal 

contra o tráfico internacional de dro-
gas. A ação foi realizada nas primeiras 
horas da manhã desta terça-feira 6, e 
cumpriu ordens judiciais em quatro 
estados.

No território potiguar, mandados 
de busca e apreensão foram executa-
dos em uma residência na praia de Ge-
nipabu, no litoral Sul da Grande Natal. 
Lá, os policiais federais apreenderam 
documentos, um aparelho celular e um 
HD de computador.

Esta é a segunda operação de com-

bate ao tráfico de drogas internacional 
ocorrida no estado desde o final de se-
mana. Porém, segundo a PF, não há tem 
relação com a descoberta de 238 quilos 
de cocaína que estavam escondidos em 
um caminhão, apreensão feita no sába-
do 3 dentro do Porto dee Natal.

OPERAÇÃO OVERLOAD
A ação realizada nesta terça foi 

batizada de Operação Overload, que 
investiga uma ‘complexa organização 
criminosa’ voltada para o tráfico in-
ternacional de drogas e lavagem de 
dinheiro. Foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão e prisão no Rio 
Grande do Norte, São Paulo, Amazo-
nas e Mato Grosso.

Segundo a corporação, a principal 
base do grupo é o Aeroporto Interna-
cional de Viracopos, em Campinas 
(SP), sendo que a quadrilha tem ra-
mificações em diversos estados e no 
exterior.

Dois investigados morreram após 

confronto com agentes, diz a PF. As 
identidades dos suspeitos não foram 
reveladas. Ao todo, mais de 200 poli-
ciais federais, 80 policiais militares e 6 
policiais civis cumpriram 44 manda-
dos de busca e apreensão e 35 manda-
dos de prisão temporária nos quatro 
estados.

Ainda de acordo com a Polícia Fe-
deral, as investigações tiveram início 
em fevereiro de 2018, com a apreen-
são, na Área Restrita de Segurança do 
Aeroporto Internacional de Viracopos, 
de 58 quilos de cocaína que seria envia-
da à Europa. No entanto, ao longo das 
investigações, os agentes apreenderam 
ao todo cerca de 250 quilos do entorpe-
cente.

200
foi o número de policiais federais 

envolvidos na Operação Overload

NO RN  PF apreendeu na 
praia de Genipabu documentos, 
um aparelho celular e um HD de 
computador.

Polícia Federal promoveu sete apreensões de drogas e inda flagrou um operador de logística no momento em que tentava inserir droga em avião
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A PF revelou ainda que os in-
vestigadores mapearam a atuação 
de toda a organização criminosa, 
identificando as lideranças, as 
pessoas com quem se relaciona-
ram e o processo utilizado para 
exportar grandes quantidades de 
cocaína – a partir de Viracopos, 
com destino à Europa – além dos 
métodos utilizados para ocultar 
o lucro obtido com o empreendi-
mento criminoso.

Segundo a PF, a organização 
criminosa é composta por brasilei-
ros e estrangeiros, sendo que a atu-
ação desses últimos se dá em solo 
europeu no recebimento da droga. 

Já os brasileiros, são apontados 
pelos investigadores como prin-
cipais fornecedores da cocaína e 
financiadores do esquema crimi-
noso, além de responsáveis pelo 
aliciamento de funcionários aero-
portuários, pela interferência ilícita 
nas operações de logística aeropor-
tuária e lavagem de dinheiro.

“Entre os empregados e ex-
-empregados de empresas presta-
doras de serviço na área restrita de 
segurança do aeroporto aliciados 
há dezenas de pessoas em funções 
diversas (vigilantes, operadores de 
tratores, coordenadores de tráfe-
go, motoristas de viaturas, auxi-
liares de rampa, operadores de 
equipamentos e funcionários de 
empresas fornecedoras de refei-

ções a tripulantes e passageiros), 
que eram os responsáveis pelo 
esquema de embarque das drogas 
nas aeronaves com destino ao ex-
terior”, ressaltou a PF em nota.

Além desses empregados, 
também foram cooptados pela 
organização criminosa – e presos 
na Overload – um policial militar 
e um policial civil.

INVESTIGAÇÕES

Ao longo das investigações que culminaram na Overload, a Polícia Federal 
realizou sete apreensões de drogas, sendo que ainda flagrou um operador de 

logística no momento em que tentava inserir droga no avião.

ESQUEMA DE TRÁFICO

Para a exportação da droga eram utilizados tanto o terminal de passageiros 
quanto o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em 

Campinas (SP), indicou a PF. As operações ilícitas contavam com a atuação de 
três grupos distintos:

* Operadores externos: pessoas que não fazem parte do quadro de 
funcionários do aeroporto de Viracopos e são os responsáveis pelas 
tratativas com investidores e traficantes estrangeiros, bem como pelo 

aliciamento de empregados aeroportuários;

* Operadores internos: empregados aeroportuários aliciados que 
exercem suas atividades na área restrita de segurança, especialmente 

em funções que envolvam carga e descarga de aeronaves e suas 
movimentações;

* Operadores estrangeiros: traficantes em solo europeu responsáveis 
pela retirada da cocaína remetida a partir do Aeroporto Internacional de 

Viracopos.

A Polícia Federal frisou ainda que a ‘sofisticação’ da quadrilha também 
se revelou com seus métodos de lavagem de bens adquiridos com 

dinheiro do tráfico – aquisição de imóveis, veículos, contas bancárias 
em nome de terceiros e empresas no exterior. A Justiça decretou o 

bloqueio de propriedades, carros e contas dos investigados.
 

Segundo a PF, o nome da operação (Overload) vem do termo inglês 
empregado para excesso de carga ou carga excessiva, com alusão 
à droga ilícita inserida clandestinamente nos aviões em meio a carga 

regular.

PF

Organização 
composta por 
brasileiros e 
estrangeiro
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RETOMADA | Para além das ações biossanitárias dentro do ambiente escolar, psicóloga Maria Mabel diz que é 
preciso ter cuidado e atenção com as crianças, pois os novos hábitos podem ocasionar situações de estresse

De maneira gradual, as escolas 
privadas da capital potiguar 
estão reabrindo para as aulas 

presenciais: o retorno foi autorizado 
pela Prefeitura de Natal há quase um 
mês, no dia 10 de setembro. E, para 
uma retomada segura, as instituições 
precisam seguir um rígido protocolo 
que inclui a higienização das mãos 
com álcool gel, distanciamento entre 
alunos e professores, controle do con-
tato pessoal, entre outras medidas.

Para a psicóloga Maria Mabel, é 
preciso ter cuidado e atenção com 
as crianças neste momento, pois os 
novos hábitos podem ocasionar situ-
ações de estresse e ansiedade. “Nós 
estamos passando por um momento 
de adaptação, e todos os indivíduos 
estão propensos a re� etir essas trans-
formações por meio das manifesta-
ções emocionais e com as crianças não 
seria diferente”, frisou a pro� ssional. 
Segundo ela, esta fase pode ser um 
exemplo das in� uências normativas 
do desenvolvimento humano, que está 
sendo regulado pela história, e a forma 
como o ser humano encara o processo 
é que vai ditar se haverá mais aspectos 
positivos ou negativos relacionados ao 
determinado acontecimento.

Neste contexto, a especialista es-
clarece que os pais e os educadores são 
os principais responsáveis para auxi-
liar as crianças a ressigni� carem a atu-
al etapa de forma positiva. “Primeira-
mente, devemos pensar: em qual fase 
do desenvolvimento essa criança está 
inserida? Quais aspectos ela consegue 
compreender com mais facilidade a 
partir do seu desenvolvimento cogni-
tivo? Dependendo dessas respostas 

podemos pensar em estratégias que 
bene� ciem melhor cada criança em 
sua fase de desenvolvimento – primei-
ra infância, segunda infância e terceira 
infância”, detalhou a psicóloga.

Para Mabel, o primeiro passo é 
conscientizar a criança sobre a impor-
tância do distanciamento social e o 
uso da máscara. “Para as crianças me-
nores, com até sete anos, é necessário 
que essa psicoeducação seja realizada 
com vocabulário acessível à linguagem 
dela e com exemplos concretos, pois 
elas ainda não apresentam o desen-
volvimento cognitivo su� ciente para 
entender temas e situações que não 
consigam visualizar. Já para as crianças 
maiores, a partir de oito anos, a orien-
tação pode ser com uma linguagem 
um pouco mais elaborada, pois nesta 
a fase elas já conseguem utilizar o ra-

ciocínio e a lógica de forma elementar”, 
explicou.

Outro ponto importante, segundo 
a psicóloga, é promover formas que 
as crianças interajam entre elas, mes-
mo respeitando as regras de distan-
ciamento. “Uma sugestão é criar um 
código para representar o abraço, por 
exemplo, visto que o gesto não pode 
acontecer de fato, e assim, as crian-
ças conseguirão se sentir acolhidas e 
abraçadas pelos coleguinhas mesmo 
distantes”, orientou.

Além disso, os professores podem 
praticar momentos de relaxamento, 
para que as crianças se sintam bem 
naquele ambiente e, assim, diminuam 
sintomas de estresse e ansiedade. “Para 
os pais, recomendamos que sempre es-
tejam presentes nesse processo de vol-
ta às aulas, perguntando ao � lho como 
foi seu dia na escola, se se sentiu bem 
ou se teve medo por não estar no seu 
ambiente familiar, se se sente seguro 
para de ir novamente. É importante fa-
zer com que as crianças expressem su-
as emoções e se sintam integrantes do 
seu processo de desenvolvimento, isso 
irá ajudá-las a construir autonomia”.

A psicóloga enfatiza ainda que as 
crianças menores nem sempre conse-
guem expressar os próprios sentimen-
tos através da linguagem verbal, então 
é importante que os pais prestem 
atenção nos comportamentos e brin-
cadeiras. “No mais, se os pais e profes-
sores perceberem que as crianças não 
estão conseguindo lidar, é importante 
procurar a ajuda de um pro� ssional de 
psicologia para orientá-los a realizar 
intervenções com a criança, de acordo 
com cada necessidade”.

Para a psicóloga Mara Mabel, o primeiro passo é conscientizar a criança sobre a importância do distanciamento social e o uso da máscara

Estresse no retorno às aulas 
presenciais: psicóloga 
orienta pais e alunos

Se os pais e professores 
perceberem que as crianças 
não estão conseguindo 
lidar, é importante procurar a 
ajuda de um profissional de 
psicologia para orientá-los a 
realizar intervenções com a 
criança”

“
MARIA MABEL
PSICOLÓLGA

SECOM

 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Parnamirim, 05 de outubro de 2020.  

Prezado Senhor Condômino,  
Prezados condôminos, na qualidade de síndica e no exercício de minhas atribuições legais previstas em nossa 
convenção e código civil, notadamente o artigo 1348, inciso I, TORNO PÚBLICO E CONVOCO todos os condôminos a 
comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Bosque das Palmeiras, a realizar-se em plataforma 
virtual, através do site da Compacta Administradora acessando o link 
https://compactanet2.superlogica.net/clients/areadocondomino na área do condômino ou APP “area do condômino” na 
aba (Assembleias) para votação da pauta, com início às 09h00min do dia 13 de Outubro de 2020 (terça-feira) em 
primeira convocação com quórum que representem 50% + 1 (1/2 mais 01) dos condôminos, ou as 09h30min em 
segunda convocação com qualquer quórum, o qual ficará disponível até as 20h00min do mesmo dia para deliberação 
da ORDEM DO DIA:  
1. Inscrição para Secretário e Presidente da Assembleia (das 09:30 às 10:30);  
2. Eleição para Secretário e Presidente da Assembleia (das 10:30 às 12:00);  
3. Eleição da Comissão para o Processo Eleitoral 2020/2021 (das 12:00 às 20:00) dos inscritos abaixo:  
a. Elecsandro Vieira da Silva (casa 47);  
b. Maria Goretti de Queiroz Soares (casa 66);  
c. Gutenberg Bismarck de Colaço Lima (casa 67);  
d. Karine de Macêdo Nóbrega Araújo (casa 77);  
e. Suzana Augusta F. Lucena Moreira (183);  
f. Fernando Patricio Francisco (240). 
Observações:  
• A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que 
forem tratados e deliberados;  
• É obrigatória a verificação prévia da situação financeira perante o condomínio pelo condômino, através de contato 
com a administração do residencial até 24 horas antes de iniciada a assembleia, sob pena de preclusão;  
• Aqueles que tiverem débitos (sejam eles parcelados) com as contribuições condominiais estarão legalmente 
impedidos de votar das deliberações da assembleia, na conformidade com o disposto no art. 1335 "III" do Código Civil 
Brasileiro;  
• É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos 
com procurações especificas, respeitados os preceitos da sua legalidade previstas nos art. 653 e 654 do Código Civil 
Brasileiro, devendo apresentálas com antecedência de 24 horas para liberação a plataforma.  
Agradecendo o seu comparecimento, subscrevemo-nos, Atenciosamente, 

Magali Melo de Oliveira - Síndica 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. LIGIA MARIA TEIXEIRA DE BRITO FELICIANO, portuguesa, empresária, casada, portadora da 
cédula de Identidade n° 003.449.920 – SSP/RN, inscrita no CPF/MF n° 059.862.217-96, e, o Sr. FRANCISCO MAX DE 
MENDONÇA FELECIANO, português, empresário, casado, portador da cédula de Identidade n° 003.449.921 – SSP/RN, 
inscrito no CPF/MF n° 059.862.197-08, ambos residentes e domiciliados na Av. das Arvores, n° 5, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma 
Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada que dá acesso à Rua Camurim, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 1.210,57m² (mil duzentos e dez metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), 
imóvel com inscrição de n° 1.0101.038.03.0160.0000.0 e sequencial de n° 1.005561.4 junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao 
P2 com 54,13m, com o Sr. Francisco Canindé Barbosa;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 14,00m, do ponto P3 ao P4 com 
10,00, do ponto P4 ao P5 com 8,25m, com a Sra. Maria Ordas Carboni;- ao Sul, do ponto P5 ao P6 com 62,72m, com a 
Rua Projetada;- e, ao Oeste, do ponto P6 ao P1 com 19,92m, com o Sr. Miguel Artur Marinho. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 22.130,25. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Ordas Carboni,  Sr. Miguel Artur Marinho, o 
Sr. Francisco Canindé Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 07.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, CNPJ 08.086.662/0001-38, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia, com prazo de validade até 04/09/2022 
para construção do Abatedouro Público Municipal, localizado na Rodovia BR 427, 
Sítio São Gonçalo, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.

José Amazan Silva
Prefeito Municipal.

PEDIDO DE LINCENÇA SIMPLIFICADA 
 
JOSE JAILSON DE MEDEIROS, CNPJ 10.864.903/0002-55, toma público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada – LS para 
o Armazenamento e Revenda de Gás GLP, na rua Cicero Maria, 02 – Centro, Município de Tenente Laurentino 
cruz/RN. 

JOSE JAILSON DE MEDEIROS 
PROPRIETARIO 

 
 

EDITAL DE CONVOCACAO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

 
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Ind. do ramo da  Construção Civil, pesada, montagens, 
instalações e Afins do Estado do Rio Grande do Norte – SINTRACOMP/RN. CNPJ 091090750001-80,com sede a rua 
Doutor Raimundo Verissimo 143 Jardim Lola, São Goncalo do Amarante RN,  No Uso de Suas Atribuições Estatutárias e 
em Consonância Com a Legislação pertinente a espécie, Pelo Presente Edital Convoca Todos os Trabalhadores da 
Categoria Profissional (associados) base territorial do Sintracomp/RN, Para Participarem de Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 09/10/2020, em primeira convocação as 11.30 hs com quórum de 50% mais um e em 
segunda convocação as 12.00 hs, com qualquer numero de presentes no  Endereco, localizado na fazenda Umbuzeiro 3 
s/n, Zona Rural/Area Rural  cep. 59200.000 Santa Cruz –RN, Para discutir, deliberar e aprovar :  A)   Elaboração e  
aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada ao sindicato da categoria econômica (Sinduscon/RN), visando a 
data base obreira a vigorar 11 de novembro  de 2020 a 10 de novembro de 2021 cct civil (leve e pesada) e cct especifica:  
B) Autorização para entabular negociação  administrativamente;  C) Autorização para ingressar com dissidio coletivo de 
trabalho junto ao TRT da 21ª  Região, caso seja malograda as negociações;  D)  outros assuntos de interesse da 
categoria. Natal,  -RN, 05 de outubro  de 2020,  Francisco de Assis Pacheco Torres - Presidente. 
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Após 12 anos de espera, 202 fa-
mílias de moradores da antiga 
“Favela do Fio” receberam nes-

ta terça-feira 6 o título de posse após 
a regularização fundiária. Localizada 
na Zona Oeste de Natal, a comunida-
de agora é denominada "Residencial 
Praiamar".

Em ato solene, a governadora Fá-
tima Bezerra fez a entrega simbólica 
dos títulos de propriedade para três 
moradores das comunidades. A obra 
teve início com o Programa de Acele-
ração do Crescimento – PAC do Go-
verno Federal e estava sem conclusão, 
inclusive com risco de ter os recursos 
devolvidos.

Pablo � iago Lins, presidente da 
Companhia Estadual de Habitação 
(Cehab), órgão ligado à Secretaria do 
Trabalho, Habitação e Assistência So-
cial (Sethas), informou que o projeto do 
Praiamar foi escolhido o melhor proje-
to técnico social (PTS) do país em 2019 
pela Associação Brasileira de Cohabs e 
Agentes Públicos de Habitação (ABC).

Já o secretário estadual de Infra-
estrutura, Gustavo Coelho disse que 
o complexo Praiamar “exigiu a repro-
gramação de serviços e atualização de 
projetos que agora estão concluídos e 
têm grande alcance social”. O investi-

mento na recuperação das residências 
foi de R$ 3,5 milhões. No total foram 
investidos quase R$ 7 milhões com 
recursos oriundos do Governo Federal 
e 10% de contrapartida do Governo do 
Estado.
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Investimento na recuperação das residências da comunidade foi de R$ 3,5 milhões

Governo entrega títulos de posse para 
202 moradores na Zona Oeste de Natal

HABITAÇÃO

CUSTO | Pesquisa sobre os preços dos alimentos mostra que o preço do óleo de soja subiu 39,62% em Natal; 
valor médio da cesta básica na capital potiguar é de R$ 422,31, com elevação total de 0,68% em setembro

Os preços do conjunto de alimen-
tos básicos, necessários para as 
refeições de uma pessoa adulta 

durante um mês, aumentaram nas 17 
capitais brasileiras pesquisadas em se-
tembro. Natal se destacou com maior 
aumento no preço do óleo de soja no 
país: 39,62%.

Em Natal, de acordo com a Pes-
quisa Nacional da Cesta Básica de Ali-
mentos, realizada pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), a cesta cus-
tou R$ 422,31, com elevação de 0,68% 
na comparação com agosto. No ano, o 
preço do conjunto de alimentos subiu 
10,05%. 

Segundo o estudo, com base na 
cesta mais cara (Florianópolis R$ 
582,40), o salário mínimo necessário 
para adquirir os produtos deveria ter 
sido de R$ 4.892,75, o que corresponde 
a 4,68 vezes o mínimo vigente de R$ 
1.045,00.

Goiânia (36,18%), Recife (33,97%) 
e João Pessoa (33,86%) completam a 
lista das cidades com óleos mais caros. 
O valor médio do arroz agulhinha teve 
maior aumento em Curitiba (30,62%), 
Vitória (27,71%) e Goiânia (26,40%). 
No caso do óleo, a alta foi ocasionada 
pela baixa dos estoques, consequência 
da demanda externa e interna. O arroz 
foi in� uenciado pelo elevado volume 
de exportação e baixos estoques. As 
maiores altas foram observadas em 
Florianópolis (9,80%), Salvador (9,70%) 

e Aracaju (7,13%). 
Em 16 estados houve aumento 

da carne bovina, com variação entre 
0,66%, em Brasília, e 14,88%, em Floria-
nópolis. Segundo o Dieese, o aumento 
ocorreu devido à elevada demanda 

externa, aos altos custos dos insumos 
e à menor oferta de animais para abate. 

Já o açúcar subiu em 15 capitais, 
com as maiores altas em Salvador 
(8,19%) e Brasília (8,06%), também afe-
tadas pelas exportações do produto e a 
alta demanda da cana, principalmente 
para a produção de etanol. A alta no 
preço do leite integral foi registrada em 
14 cidades e variou entre 1,10%, em Be-
lém, e 10,99%, em João Pessoa, devido à 
maior concorrência entre as indústrias 
produtoras de laticínios para a com-
pra do leite no campo e à elevação do 
custo dos insumos. O preço do quilo do 
tomate aumentou em 14 capitais, com 
destaque para Salvador (32,12%).

Em 2020, o preço da cesta básica de alimentos subiu 10,05% em Natal, segundo a Dieese

Natal tem a maior alta no preço do 
óleo de cozinha do Brasil, diz Dieese

R$ 4.892,75
é o salário mínimo necessário 
para adquirir os produtos da 

cesta básica

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ELISE ELSIE  / ASCOM 

 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ANDRÉAS MARIUS SCHERER, alemão, casado sob o regime de separação total de bens com a Sra. 
Camila Matias da Silva Scherer(CPF/MF sob o n° 053.118.194-48), portador do CPF/MF n° 016.340.414-37, portador da 
identidade RNE n° V570660-3, residente e domiciliado na Rua das Andorinhas, n° 08, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Andorinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 628,00m²(seiscentos e vinte e oito metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.10.2393.0000.6 e sequencial n° 1.005775.7. Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice -M-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, 
MC-33°W, de coordenadas -6°13'57,739" S e -35°3'06,767" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a 
propriedade de RUA DAS ANDORINHAS , com azimute de 129°16'17" por uma distância de 16,70m  até o vértice -M-
0002, de coordenadas -6°13'58,085" S e -35°3'06,348" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a 
propriedade de MARISA CIOCCIA, com azimute de 223°33'12" por uma distância de 37,00m  até o vértice -M-0003, de 
coordenadas -6°13'58,957" S e -35°3'07,183" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a propriedade de 
OLIVIER CHRISTIAN EMILE ROUSSEL, com azimute de 310°12'58" por uma distância de 16,70m  até o vértice -M-0004, 
de coordenadas -6°13'58,604" S e -35°3'07,596" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a propriedade de 
ANDREAS MARIUS SCHERER, com azimute 43°34'55" por uma distância de 38,40m até o vértice -M-0001,  ponto inicial 
da descrição deste perímetro de 107,32 m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
160.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Olivier Christian Emile Roussel, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 07.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. LIGIA MARIA TEIXEIRA DE BRITO FELICIANO, portuguesa, empresária, casada, portadora da 
cédula de Identidade n° 003.449.920 – SSP/RN, inscrita no CPF/MF n° 059.862.217-96, e, o Sr. FRANCISCO MAX DE 
MENDONÇA FELECIANO, português, empresário, casado, portador da cédula de Identidade n° 003.449.921 – SSP/RN, 
inscrito no CPF/MF n° 059.862.197-08, ambos residentes e domiciliados na Av. das Arvores, n° 5, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma 
Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada que dá acesso à Rua Camurim, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 1.498,62m² (mil quatrocentos e noventa e oito metros e sessenta e dois 
decímetros quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.038.03.0220.0000.8 e sequencial de n° 1.005563.0 junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- 
Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 46,03m, com o Sr. Washington Barbosa. Do ponto P2 ao P3 com 19,40m, com o Sr. 
Francisco Canindé Barbosa. Do ponto P3 ao P4 com 23,02m com a Rua Projetada;- ao Leste, do ponto P4 ao P5 com 
20,62m, com o Sr. Francisco Canindé Barbosa. Do ponto P5 ao P6 com 10,22, do ponto P6 ao P7 com 20,36 com a Sra. 
Ana Maria Barbosa;- ao Sul, do ponto P7 ao P8 com 52,64m, com a Rua Projetada;- e, ao Oeste, do ponto P8 ao P1 com 
19,13m, com o Sr. Miguel Artur Marinho.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 27.395,82. 
Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Miguel Artur Marinho, o Sr. Washington Barbosa, o 
Sr. Francisco Canindé Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 07.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional 
do  Estado do Rio Grande do Norte -   SINSERCON/RN – 

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

AVISO RESUMIDO DO EDITAL - COMISSÃO ELEITORAL 
Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Eleitoral do SINSERCON/RN faz comunicar a todos os interessados que 
em 25/09/2020 foi publicado Edital convocando todos os associados que estejam em dia com suas obrigações sociais e 
que preencham os requisitos estatutários, para participarem das Eleições sindicais para renovação do quadro diretivo do 
SINSERCON/RN, correspondente ao Triênio de 01/01/2021 a 31/12/2023, a se realizarem nos dias 15 e 16 de dezembro 
de 2020, na sede do Sindicato e em urnas itinerantes informadas no referido edital, ficando aberto o prazo para registro de 
chapas de até cinco dias após a realização da Assembleia Geral Extraordinária – AGE convocada para eleição da 
Comissão Eleitoral conforme artigo 87 do Estatuto da Entidade, ocorrida no dia 06 de outubro de 2020. O requerimento 
para registro de chapas deverá ser apresentado na Secretaria do Sindicato, que funcionará em sua Sede em dias úteis de 
segunda a sexta feira no horário das 09h00min às 13h00min, em 03 (três) vias, acompanhado de todos os documentos 
previstos no art. 81 do Estatuto da entidade. O prazo para impugnação de candidaturas será de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da publicação da relação nominal das chapas registradas. O referido Edital de Convocação estará afixado na sede 
do SINSERCON/RN e os procedimentos eleitorais regulam-se pelo seu Estatuto. Natal/RN, 07/09/2020.  
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Juju Salimeni respondeu uma série de perguntas dos fãs e contou que já conseguiu 
levantar 500 quilos em um exercício de perna. A in� uenciadora � tness de 34 anos 
de idade publicou um vídeo de antes da pandemia para mostrar a conquista.

José Loreto usou suas 
redes sociais para esclarecer 
os boatos e a� rmar que está 
vivo. Tudo começou quando, 
de fato, o ator pornô Loretto 
foi vítima de um ataque 
cardíaco fatal aos 29 anos, na 
sexta-feira. Pela semelhança 
do sobrenome, alguns 
admiradores acharam que 
José Loreto tinha falecido.

Silvio Santos  afastou 
o apresentador Marcão 
do Povo do comando do 
“Primeiro Impacto”. Isso 
aconteceu porque o dono do 
SBT fala com a CNN Brasil 
para uma parceria.

� ais Fersoza voltou 
a publicar fotos em que 
aparece com um maiô 
roxo, que foi criticado por 
muitos internautas que 
não gostaram do look. Na 
imagem, a mulher de Michel 
Teló aparece à beira d’água.

 

Recém-casado, Fábio 
Assunção está em lua de mel 
nas Maldivas com a advogada 
Ana Verena Pinheiro. O casal 
o� cializou a união na última 
sexta-feira 3. O ator vem 
compartilhando registros 
da primeira viagem como 
casados. 

JUJU SALIMENI IMPRESSIONA 
FÃS AO FAZER EXERCÍCIO 
PARA FORTALECER AS PERNAS

ZAPPING

ATOR DA GLOBO 
ESCLARECE QUE ESTÁ 
VIVO, APÓS MORTE 
DE ATOR PORNÔ COM 
MESMO NOME

SILVIO SANTOS 
TIRA MARCÃO 
DO POVO DO AR

APÓS CRÍTICAS, 
THAIS FERSOZA POSA 
DE MAIÔ: “CADA UM 
USA O QUE GOSTA E 
QUER”

FÁBIO 
ASSUNÇÃO 
MOSTRA FOTOS DA 
LUA DE MEL NAS 
MALDIVAS

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO

Outros materiais  sob consulta.

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

*

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

Eleições 2020 * Oferta válida mediante 
apresentação do 

orçamento da 
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 para materiais 
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NATHALLYA MACEDO  

A natalense Ana Beatriz está 
prestes a concluir o ensino 
médio no IFRN e já sabe que 

quer cursar design na faculdade. 
Mas ela nem sempre foi cheia de 
certezas. Aliás, passou boa parte da 
vida questionando a própria visão 
de mundo, sentia que divergia do 
senso comum – em pontos que 
as demais pessoas elegem como 
verdade absoluta. 

Recentemente, a sensação 
de não pertencimento deu 
lugar ao alívio quando ela se 
descobriu autista, aos 19 anos. 
“Com o diagnóstico, � nalmente 
tive uma explicação para 
certas características da minha 
personalidade. Não quero usar a 
palavra ‘diferente’, mas acredito 
que seja algo singular”, contou em 
entrevista ao Agora RN.

Quando um amigo começou a 
pesquisar sobre o assunto, a jovem 
não imaginava que se identi� caria 
de maneira tão certeira com 
sintomas especí� cos do autismo. 
Foi quando buscou o auxílio de um 
neuropsicólogo, que con� rmou o 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) depois de várias consultas. 

“Há diversos graus de suporte, 
pois o autismo se desenvolve 
de maneira diferente em cada 
indivíduo. Eu, por exemplo, preciso 
me concentrar bastante para manter 
uma conversa com raciocínio linear. 
Manifesto alguns movimentos 
repetitivos, como balançar as mãos 
excessivamente, para tentar regular 
emoções. Outro aspecto recorrente 
para mim é o ‘hiperfoco’, que indica 
um alto interesse em determinado 
tópico ou tarefa”, relatou.     

Estudos apontam que o 
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ARTE  | Natalense de 19 anos, Ana Beatriz compartilha nas redes sociais ilustrações com conteúdo
informativo baseado na própria vivência como autista. E ela segue quebrando paradigmas

O ESPECTRO AUTISTA 
NOS TONS DE ANATRIZ 

REPRODUÇÃO

QR CODE
Acesse e siga para o

Instagram de Ana Beatriz

diagnóstico é mais difícil para 
mulheres, já que a maioria 
das análises é feita a partir de 
comportamentos masculinos, em 
um contexto de “padronização” da 
conduta feminina. Isso, para Ana 
Beatriz, atrapalha o cotidiano e 
provoca até mesmo a reprodução 
do ato conhecido como “masking” 
(traduzido para mascaramento), 
quando há a camu� agem dos 
sinais do espectro para melhor 
aceitação social. 

“Além disso, ainda ouvimos 
poucas vozes na mídia. É como 

um tabu. E quase tudo que vemos 
sobre o autismo é estereotipado”. 
Observando a escassez de 
informação e a necessidade de 
uma abordagem real, ela resolveu 
debater o tema através das vivências 
pessoais comuns do dia a dia.    

Para tanto, Ana Beatriz 
começou a usar o dom artístico 
com o objetivo de compartilhar 
conhecimento acerca do autismo. 
Ela usa as ilustrações que faz 
como ferramentas para combater 
preconceitos por meio de 
quadrinhos educativos. 

“Precisamos de uma 
comunidade autista ativa na 
internet. Conteúdos que falam 
abertamente sobre o espectro 
podem ajudar a desassociar 
o autismo de uma doença, 
de um transtorno negativo”. 
Batizado “Anatriz”, o per� l do 
Instagram já tem mais de 7 mil 
seguidores. “Expressando a 
minha individualidade, busco 
representações coletivas. Trago 
relatos verídicos sobre como é ser 
mulher, nordestina e autista”.    

ILUSTRAÇÕES 
Ana desenha desde criança. 

“Sempre tive interesse em arte e em 
produzir coisas criativas. Costumava 
pintar pano de prato com a minha 
avó. Passei para o papel, para as 
telas e agora encontrei meu caminho 
na ilustração digital”. Em 2017, 
participou de uma exposição onde 
apresentou aquarelas cheias de 
sentimentos. Hoje, sonha em seguir 
carreira como ilustradora autoral. 
“Gosto de contar histórias, acredito 
que encontrei minha bandeira de 
luta e � co feliz em desmisti� car 
o autismo, mesmo que a passos 
curtos”. 

REPRODUÇÃO

A estudante Ana Beatriz, de apenas 19 anos



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

RESPONDENDO 
O prefeito Álvaro Dias resolveu 

ir ao Twitter para comentar sobre as 
ações de candidatos à Prefeitura do 
Natal contra o decreto do Executivo 
que proíbe campanha de rua nesta 
capital, incluindo carreatas – e 
sobre o qual o gestor terá que dar 
explicação em 48h. 

IRÔNICO 
Com um toque de sarcasmo 

(quase um deboche), o candidato 
à reeleição escreveu: “Eu respeito a 
posição dos adversários que estão 
defendendo as aglomerações na 
campanha eleitoral, mas pre� ro agir 
com responsabilidade na defesa da 
saúde e da vida das pessoas”. 

INCONSISTENTE 
No entanto, a mensagem de 

Álvaro pegou mal e recebeu muitas 
reações negativas, justamente 
porque o prefeito adotou posição 
inversa ainda no auge da pandemia, 
quando abriu o comércio 
enquanto prescrevia publicamente 
ivermectina contra a Covid-19 e 
ainda a� rmava que o medicamento 
era responsável pela queda de casos 
na cidade. Aglomeração só é ruim 
na campanha? Ivermectina só 
funcionou naquela ocasião? 

CONTRADITÓRIO 
É fato que já se sabia que as 

eleições de 2020 seriam diferentes, 
que não seria possível promover 
atos com muita gente, provocando 
aglomerações – como se viu, aliás, 
já nas convenções partidárias. 
O que chama a atenção são os 
comportamentos contraditórios do 
prefeito de Natal.

PREPARADOS? 
Dois militantes de esquerda 

(assumidamente petistas), 
um potiguar e o outro artista/
celebridade, vão debater os assuntos 
do momento na política numa live 
marcada para a próxima sexta-feira 
9, às 20h. 

PRESSÃO 
O vereador natalense Fernando 

Lucena e o ator José de Abreu 
prometem, pelo estilo da dupla, 
apresentar um bate papo sem 
papas na língua. “Preparados?”, 
pergunta Lucena em postagem 
sobre o assunto no seu per� l o� cial 
no Instagram, onde será realizado o 
“ao vivo”.  

 
CASE  

A Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) está 
entre as cinco instituições com 
maior depósito de programas de 
computador no País e entre as 15 
com mais pedidos de patente no 
Brasil. As informações estão no 
ranking dos maiores depositantes 
residentes 2020, publicação 
realizada pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (Inpi). 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Deu em Mônica Bergamo 

que Sérgio Moro está sendo 
pressionado pela família a sair 
do Brasil e ficar longe da política. 
A ideia é que o ex-ministro, que 
“baixou o tom com Bolsonaro”, 
passe uma temporada dando 
aulas de direito no exterior. 

>>Ídolo de Bolsonaro: Donald 
Trump postou no Facebook a 

desembargador federal indicado 
por Bolsonaro para uma vaga 
no STF, Kassio Nunes, inclui 
ter chefiado o departamento 
jurídico da Unimed em Teresina, 
a defesa de uma prefeita do 
PSDB no interior do Piauí e duas 
nomeações assinadas pelo ex-
presidente Lula para uma vaga no 
TRE do Estado. 

mentira de que gripe é mais letal 
que a Covid-19. Isso porque os fatos 
estão aí para todo mundo ver. A rede 
social foi lá e removeu a fake news 
produzida pelo presidente mais 
poderoso do mundo. 

>>O UOL mostrou que 
a trajetória profissional do 

Deputados estaduais do PSDB, Tomba Farias e Gustavo Carvalho, liderados 
pelo presidente da legenda e da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, 
visitaram nesta terça, em Brasília, o ministro potiguar Fábio Faria. Em pauta: 
projeto de cobertura de internet para todos os municípios  do Estado
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PLANO  
Deu no Estadão nesta terça que 

o presidente Jair Bolsonaro quer 
deixar a de� nição das medidas mais 
impopulares de � nanciamento do 
Renda Cidadã para depois das eleições 
municipais para não “atrapalhar a 
estratégia traçada pelo presidente 
e seus aliados de ‘varrer o PT’ do 
Nordeste”. E quem tem ajudado 
Bolsonaro na tal estratégia? Acertou 
quem disse Rogério Marinho.  

INACREDITÁVEL 
A Defensoria Pública da União 

entrou com uma ação civil pública 
na Justiça do Trabalho contra o que 
chamou de “marketing de lacração” 
da Magazine Luiza por abrir um 
programa de trainees exclusivo para 
negros. O defensor Jovino Bento 
Júnior alegou no processo “violação de 
direitos de milhões de trabalhadores 
(discriminação por motivos de raça 
ou cor, inviabilizando o acesso ao 
mercado de trabalho)”. 

ABSURDO 
Num país comprovadamente 

racista como o Brasil, em que o 
preconceito contra negros é estrutural, 
é inacreditável que um representante 
de órgão público da Justiça apresente 
um inexistente “racismo inverso” 
como justi� cativa para tentar impedir 
uma ação que tenta, mesmo que 
minimamente, reconhecer e mudar a 
realidade vivida pela população negra.  

DESONESTIDADE 
Como dizem especialistas no 

assunto, “o argumento do racismo 
reverso é em parte desinformação, 
parte desonestidade intelectual e 
política”. “O racismo estrutural está 
inconsciente nas pessoas. Temos 
que entender mais o que é racismo 
estrutural”, declarou recentemente 
Luiza Trajano, proprietária da rede de 
lojas de varejo Magazine Luiza. 

DESENHANDO 
“Seria preciso que a população 

branca tivesse sido submetida ao 
mesmo período de privações e 
condições para defender a existência 
de um suposto ‘racismo reverso’”, 
explica reportagem sobre o tema no 
portal UOL.  

FARSA 
A farsa da meritocracia cria 

ressentimento explorado por 
populistas como Trump e Bolsonaro. 
Quem disse isso foi Daniel Markovits, 
professor de Direito na Universidade 
de Yale, ao começar o seu livro “� e 
Meritocracy Trap” (A armadilha da 
meritocracia, em tradução livre).

Deputada federal Natália Bonavides 
embarcando para mais uma semana de 
trabalho em Brasília



Como o SBT vai sair depois da demissão em massa?
Ontem, terça-feira, foi um dia 

bastante complicado na história 
do SBT, em São Paulo.

Dia de despedidas. Dezenas 
dos demitidos, todos muito tristes 
e decepcionados, esperando a vez 
no ambulatório para se submeter 
aos exames médicos obrigatórios.

Mesmo sem a casa se 
posicionar o� cialmente, ao 
acompanhar o noticiário dos 

últimos dias, muitos já temiam 
pelo pior. E o pior vai continuar 
acontecendo.

O processo de cortes, iniciado 
com a dispensa de todo o elenco 
da novela “Poliana Moça”, acabou 
se espalhando por outros setores. E 
ainda não há nem uma ideia de até 
onde poderá chegar.

As demissões, que não param, 
estão sendo feitas por celular, via 

vídeo chamada. 
Além do mau jeito, um 

exagero, segundo alguns.
A pandemia, claro, pode ter 

in� uído, mas nada foi diferente na 
história do SBT nesses últimos 20 
anos. 

Uma canetada atrás da outra. 
Em vez de procurar crescer, a sua 
alta direção só se preocupou em 
diminuir o tamanho da empresa.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O Sol brilha na sua Casa 7 e favorece os relacionamentos 
em geral. E estará em trígono com a Lua na Casa 3, o 
que fará o diálogo fl uir ainda melhor. Quem trabalha em 
equipe ou sociedade vai sentir uma profunda sintonia 
com os colegas. 

O Sol em Libra renova sua vitalidade e alegria de viver. 
Em trígono com a Lua, ele dará ainda mais estímulos 
para você buscar sua evolução pessoal e profi ssional. Por 
isso, uma excelente alternativa é fazer seu Mapa Astral 
Profi ssional na minha loja. 

Touro, trago verdades que são pra glorifi car de pé: hoje 
é um ótimo dia para ganhar dinheiro e equilibrar o seu 
orçamento. Mas não espere moleza: o Sol na Casa 6 
avisa que a grana virá do seu trabalho, então, mãos à 
obra!

O Sol ilumina a sua Casa 12 e pode ajudar você a encontrar 
soluções defi nitivas para um problema ou preocupação. 
É pra glorifi car de pé, hein?Você pode ter uma ótima 
oportunidade de cortar um mal pela raiz e livrar-se de vez 
de alguma coisa que incomoda.

Gêmeos, o céu envia ótimas vibes e você terá sorte 
em tudo que fi zer hoje. Explore seu carisma e poder 
de comunicação para se entender com as pessoas, 
especialmente no trabalho. Você terá muita facilidade 
para negociar e convencer as pessoas.

 Sagita, Sol e Lua incentivam as parcerias, por isso, 
trabalhar em equipe será a melhor opção para você 
nesta quarta-feira. Una-se aos colegas, busque aliados 
para concretizar seus projetos e conte com o apoio dos 
amigos para o que precisar. Você só precisa ter cautela.

Quem está trabalhando em casa pode contar com 
um dia superprodutivo. O Sol ilumina seu lar e envia 
ótimas vibrações. A Lua na Casa 12 também estimula 
o isolamento e os dois astros estarão em perfeita 
harmonia.

 Se depender do incentivo dos astros, você vai colocar a 
carreira no topo da sua lista de prioridades hoje. O Sol 
brilha forte no ponto mais alto do seu Horóscopo, o que 
realça o lado mais ambicioso do seu signo e dá energia 
extra para você correr atrás dos seus maiores objetivos.

A Lua na Casa 11 incentiva você a olhar para o futuro e 
investir nos seus projetos. Você pode encontrar aliados 
importantes ou receber bons conselhos dos amigos em 
relação a esses projetos, mas não espere boa vontade 
de todos.

A Lua tá de rolê no seu paraíso astral garante sorte, 
criatividade e muito entusiasmo para você. O Sol na 
Casa 9 também aumenta seu otimismo, sua curiosidade 
e vontade de progredir. É hora de fazer cursos, buscar a 
orientação de pessoas mais experientes.

A Lua na Casa 10 dá um up em sua ambição e em 
sua confi ança para lutar pelos seus interesses. É um 
bom momento para batalhar por uma promoção, um 
aumento ou mesmo uma segunda fonte de renda. O Sol 
ilumina a sua Casa das Finanças.

O céu envia boas vibes para quem planeja mudar de casa 
ou emprego. Também indica um bom momento para 
transformar as coisas ao seu redor: repensar seu jeito de 
cumprir as tarefas, trocar os móveis de lugar, separar e 
doar coisas que não usa mais.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
João Côrtes, agora trabalhando 
também por trás das câmeras, foi 
premiado na categoria de Melhor 

Roteiro original pelo curta-
metragem "Flush"...Escrito por 
ele e dirigido por Diego Freitas, 

foi fi lmado em versões em inglês e 
português.Durante este mês, em 

comemoração ao Dia das Crianças, 
o Canal Bis exibe em seus intervalos 

performances voltadas para o 
público infantil...As participações 

dos artistas envolvidos foram 
gravadas de suas próprias casas...
Entre eles, Pato Fu, Adriana 

Calcanhoto, Zeca Baleiro, Emicida 
e Carlinhos Brown...As peças 

também poderão ser vistas nas redes 
sociais do Bis.Continua sem data 

a estreia da CNN Rádio, em parceria 
com a Transamérica ...A princípio 
será na próxima semana, mas ainda 

faltam algumas confi rmações.
José Luiz Datena vai continuar 

transmitindo jogos do campeonato 
italiano na Band...Neste sábado, 
15h45, Crotone e Juventus será o 

próximo. 

PORÉM...
Até agora, pelo menos, nada 

consta sobre as presenças dos mes-
mos, Glenda e Elia, no “Jogo Aberto” 
da Renata Fan. Por se tratar de um 
programa esportivo, muito mais a ver, 
no entanto... Parece que aí entram 
outras cositas mas.

GANCHO
Marcão do Povo tomou uma nova 

suspensão no SBT e outra vez por 
“comportamento inadequado”.

Por isso, entenda-se, os comen-
tários que insiste em fazer durante o 
“Primeiro Impacto”. Ficará fora do ar 
até o dia 12. “Se o SBT quisesse opi-
nião, a Rachel [Sheherazade] não teria 
saído”, declara um dos seus diretores.

VEM MAIS
Durante evento online da Newco, 

a programadora de canais a cabo da 
Band, segunda-feira, para o mercado, 
o animado vice Paulo Saad prometeu 
lançar um novo canal em 2021, sem 
revelar o segmento do veículo.

“Apesar da crise e de um ano 
completamente fora do padrão, nós 
crescemos, lançamos o Agro Mais”, 

ressaltou.

MEIO LOUCO
A Globo, nesta quinta-feira, vai 

exibir uma sessão dupla da série “� e 
Good Doctor”, que foi superada pela 
“Fazenda” na semana passada.

Compreensível. É um jeito de pen-
sar. Se perder de novo, quem perdeu 
foi o � lme.

PROCESSO
Sonia Abrão venceu uma ação que 

Ana Paula Renault, atualmente no SBT 
e no “Triturando”, movia contra ela e 
contra a Rede TV! “por comentários 
ofensivos no programa ‘A Tarde é Sua’” 
no ano passado. Ana pedia R$ 300 mil 
de indenização por danos moral e 
material. Cabe recurso.

CARA NOVA
O GNT apresenta nesta quarta-fei-

ra, às 22h30, o “Saia Justa” com seus 
novos cenários.  Agora com painéis 
de LED, o programa vai trazer as 
‘saias’ – Mônica Martelli, Pitty e Gaby 
Amarantos - diretamente dos sofás 
de suas casas - onde foi reproduzido 
parte do novo cenário.

DIVULGAÇÃO)

RELAÇÕES PÚBLICAS
Na segunda que vem, Glenda 
Kozlowski e Elia Junior serão os 
convidados do “Melhor Agora”, 
programa da Mariana Godoy 
na Band, para divulgar o ainda 
vacilante “Show do Esporte”.
Bacana e necessária essa 
integração entre produtos da casa.



Há anos os treinos fechados e o 
acesso restrito aos jogadores 
são regra na Seleção Brasileira, 

mas nunca um elenco ficou tão blinda-
do como o que está reunido agora na 
Granja Comary, em Teresópolis.

Por conta da pandemia de corona-
vírus, o CT da CBF está totalmente fe-
chado, e os jogadores têm de se subme-
ter a normas rígidas de isolamento - o 
que influi até mesmo nos tradicionais 
momentos de descontração durante as 
refeições.

Para a estada de três dias em seu 
CT, e outros seis entre São Paulo e Li-
ma, a seleção se baseou em protocolos 
sanitários elaborados pela Conmebol, 
pela Fifa e pelo departamento médico 
da própria CBF. Os jogadores estão fa-

zendo exames para detectar o corona-
vírus assim que chegam a Teresópolis e 
também serão testados antes de cada 
uma das partidas das Eliminatórias. 
Outra testagem está prevista para o dia 
seguinte ao jogo com os bolivianos, que 
será realizado na sexta-feira.

Com 23 jogadores convocados, 
mais a comissão técnica e todo o es-
tafe da equipe, o restaurante do CT 
precisou ser adaptado para cumprir 
as normas de afastamento social. Com 
menos mesas, o grupo precisou ser di-
vidido e o almoço agora acontece em 
dois turnos. Além disso, divisórias de 
acrílico foram colocadas nas mesas pa-
ra impedir o contato direto e evitar que 
gotículas de saliva se espalhem pelo ar. 
Funcionários fixos que atuam na Gran-

ja e podem ter algum contato com os 
jogadores também tiveram de realizar 
testes de Covid-19.

O protocolo ainda prevê que os jo-
gadores não poderão tomar banho nos 
vestiários após os treinos e até mesmo 
depois dos jogos. Eles deverão fazer isso 
em seus quartos na Granja Comary e 
nos hotéis em que ficarão hospedados.

Algo inédito na história da seleção, 
a imprensa não pode acompanhar 
nenhuma das atividades de forma pre-
sencial. Imagens de treinos e do dia a 
dia dos jogadores são produzidas pela 
própria CBF, e as entrevistas precisam 
ser feitas de forma virtual, como já 
acontecera durante a convocação. Os 
jogos também serão sem a presença 
dos jornalistas nos estádios.
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No encerramento da 4ª rodada 
do Grupo A4 da Série D do 
Campeonato Brasileiro, ABC e 

Central (PE) empataram sem gols na 
noite desta terça-feira 6 jogando no 
estádio Frasqueirão, em Natal.

O resultado decepcionou o tor-
cedor potiguar, já que o adversário 
vem fazendo uma campanha ruim na 
competição e não venceu uma parti-
da sequer até agora.

Apesar do resultado, o ABC man-

tém a ponta da chave, agora com oito 
pontos. O time pernambucano, com 
quatro pontos, é o penúltimo coloca-
do. No caso do Central, foram quatro 
empates em quatro partidas. O ABC 
tem dois empates e duas vitórias.

O “Mais Querido” volta a campo 
no domingo 11, contra o Potiguar de 
Mossoró. O jogo estava marcado pa-
ra o Nogueirão, em Mossoró, mas o 
estádio foi interditado nesta terça 6. 
O Alvinegro agora aguarda a decisão 
da CBF sobre o novo local da partida. 
O Central também joga no domingo, 
diante do Vitória da Conquista, no 
Estádio Lacerdão, em Caruaru (PE).

O primeiro tempo foi muito trun-
cado, com muitas faltas. O ABC teve 
mais posse de bola, mas pouco agre-
diu e não criou nenhuma chance de 
gol. Valderrama, de cabeça, foi quem 

chegou mais perto. O Central, que 
jogava por uma bola, chegou em al-
gumas oportunidades, mas também 
sem perigo.

Na segunda etapa, Francisco Diá 
sacou Felipe Alves, apagado em cam-
po, e optou pela entrada de Hiago, 
que até tentou algumas jogadas indi-
viduais, mas sem sucesso. João Paulo 
demorou a aparecer na partida, mas 
quase resolvia em chute de fora da 
área. Richardson, de cabeça, também 
chegou perto. O Central teve chance 
com Filipe Costa, de cabeça. Depois, o 
goleiro Rafael, do ABC, errou na saída 
de bola, mas se recuperou para evitar 
o gol do time pernambucano em duas 
oportunidades seguidas. No final, no 
desespero, os donos da casa ainda 
pressionaram, mas o placar não foi 
alterado.

CRUZAMENTO POTIGUAR
Se a fase de grupos terminasse 

agora, ABC e América se enfrenta-
riam no primeiro cruzamento do 
mata-mata. Isso porque o ABC é líder 
do grupo A4 enquanto o América está 
na 4ª posição do grupo A3. Um dos 
dois estaria fora da competição após 
esse hipotético cruzamento, o que di-
minuiria as chances de um potiguar 
subir para a Série C do Campeonato 
Brasileiro.

PRÓXIMOS JOGOS
Globo x América
Sábado 10/10, às 15h
Barretão

Potiguar x ABC
Domingo 11/10, às 15h30
Local indefinido

ABC empata, mas 
mantém liderança

BRASILEIRÃO | Se a fase de grupos 
terminasse agora, ABC e América 
se enfrentariam no primeiro 
cruzamento do mata-mata. ABC 
é líder do grupo A4 enquanto o 
América está em 4º no grupo A3

Seleção tem almoço dividido e banho 
nos quartos por causa do coronavírus

ELIMINATÓRIAS 

Equipe potiguar empatou em 0 a 0 com o 
Central nesta terça 6 no Frasqueirão

O time sub-20 do alvinegro es-
treia nesta quarta-feira 7 na Copa 
do Brasil contra o Galvez (AC), às 
17h (horário de Brasília), na Arena 
da Floresta, em Rio Branco, na ca-
pital acreana.

Na última segunda-feira 5, o 
treinador Gilmar Oliveira conver-
sou com o grupo e depois coman-
dou um trabalho tático de posi-
cionamento defensivo e ofensivo, 
além de treinar o posicionamento 
nas jogadas de bola parada. Os 
atletas viajaram ainda na segun-
da-feira 5. A primeira fase da com-
petição é disputada em jogo único. 
Em caso de empate, a vaga será 
decidida nos pênaltis.

Time sub-20 na 
Copa do Brasil


