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DIVULGAÇÃOMotoristas de ônibus 
decidem entrar em 
greve a partir de hoje

Kelps afirma que, se for 
eleito, vai autorizar festa 
de Carnaval em 2021

Rosália chama STTU de 
“puxadinho do Seturn” e 
promete estatizar ônibus

ELEIÇÕES 2020. 2 | Para candidato 
do Solidariedade, organização do 
Carnaval precisa ser “responsável”, 
mas não pode deixar de acontecer

PROPOSTA DE GOVERNO. 4 | Para 
candidata a prefeita de Natal pelo 
PSTU, transporte deve ser um direito 
assegurado de forma gratuita
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Posse de Kassio Marques 
no Supremo acontecerá
no dia 5 de novembro

JUSTIÇA. 4 | Data e o horário da posse 
foram definidos pelo presidente da 
Corte, ministro Luiz Fux, durante visita 
de cortesia de Marques no Supremo

CULTURA

MÚSICA. 13 | Com primeiro álbum da carreira repleto de letras assertivas, cantora 
potiguar Aiyra eleva a existência feminina em clipe lançado nesta quinta-feira 22

“Despensar”

TRANSPORTE. 11 | Confirmação da paralisação aconteceu após uma tentativa frustrada de negociação nesta 
quinta-feira 22, durante audiência na Justiça do Trabalho. Empresas pediram mais prazo para apresentar uma 
proposta de pagamento do vale-alimentação e do plano de saúde. Frota deve ficar em 40% a partir de hoje
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VOLTA ÀS AULAS
ANO LETIVO. 10 | Secretaria Estadual de Educação definiu data da retomada das atividades presenciais 
na rede pública. Também foram publicadas regras para que as escolas públicas da rede fechem 2020 
com o cumprimento de 75% da carga horária, de forma não presencial, até 18 de dezembro
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O candidato do Solidariedade à 
Prefeitura do Natal, Kelps Lima, 
disse nesta quinta-feira 22 que, 

se for eleito, vai autorizar a realização 
de festas de Carnaval em 2021, apesar 
de ainda não haver vacina disponível 
contra a Covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus e que já matou mais 
de 1 mil pessoas na cidade só este ano.

Para conter a disseminação da 
Covid, autoridades de saúde têm re-
comendado o distanciamento entre as 
pessoas. Por causa disso, desde março, 
está proibida a realização de eventos 
em massa no Estado. A atual gestão 
municipal, por exemplo, deve cancelar 
a realização dos tradicionais festejos de 
Natal e réveillon na capital potiguar.

De acordo com Kelps, por causa da 
pandemia, a organização do Carnaval 
2021 precisa ser “responsável”, mas não 
pode deixar de acontecer. O candidato 
sugeriu que a festa pode amenizar o 
impacto na saúde mental provocado 
pela Covid-19. E defendeu que a pre-
feitura contrate apenas artistas locais 
para tocar na festa.

“Tem que ser uma festa linda, mas 
quem tem que estar na frente do palco são 
os artistas natalenses. Tem (que aconte-
cer). De forma responsável, mas tem que 
ter. É muito sofrimento. A gente precisa 
sentar e pensar em uma forma (de fazer)”, 

destacou o candidato em entrevista ao 
programa “Bom Dia Cidade”, da 94 FM.

Segundo Kelps, a pandemia do novo 
coronavírus causou um forte impacto na 
saúde mental da população, não só pela 
gravidade da doença, mas também pela 
“forma demagógica” – ele opina – como 
a situação foi tratada. Ele reproduziu fala 
de especialistas que apontam que a pan-
demia deixará um “rastro de traumas”.

TRANSPORTE
Na entrevista à 94 FM, o candida-

to do Solidariedade falou também so-

bre mobilidade urbana. Ele criticou a 
Prefeitura do Natal por ainda não ter 
realizado a licitação do transporte 
público e atribuiu isso ao fato de 
existir, segundo ele, um “jogo” entre 
as empresas de ônibus e a atual ad-
ministração.

Kelps a� rmou que, se for eleito, vai 
realizar a licitação do sistema de trans-
porte público de Natal ainda em 2021, 
no 1º ano de governo, e exigir que as 
empresas respeitem o contrato.

“Natal é a única capital do Bra-
sil que não fez licitação dos ônibus. 

Para o ouvinte ter ideia da impor-
tância, essa retirada de linhas que 
afetou 350 mil natalenses – por 
exemplo, os garçons e trabalhadores 
da Via Costeira, que terminam o ser-
viço à noite –, com a licitação, essa 
medida seria impossível. Porque ia 
ter contrato entre as empresas e a 
prefeitura, e teria de ser cumprido”, 
a� rmou.

O candidato declarou que, com a 
licitação, Natal terá uma tarifa “mais 
justa” e ônibus mais novos, pois o con-
trato exigirá que as empresas mante-
nham uma frota mais moderna.

Kelps disse ainda que vai implantar 
GPS nos veículos para que a população 
possa acompanhar se toda a frota está 
em circulação e saber com exatidão 
a hora em que o ônibus chegará na 
parada mais próxima de sua casa ou 
trabalho.

ALUGUEL DE CARROS
O candidato do Solidariedade 

destacou também que, se for eleito, a 
Prefeitura praticamente não terá mais 
contrato de aluguel de carros. Ele a� r-
mou que os aluguéis só vão permane-
cer em áreas essenciais, como na Guar-
da Municipal e na saúde.

“Os demais serviços serão feitos de 
Uber”, � nalizou.

Deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade), candidato a prefeito de Natal este ano

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Sul (TRE-RS) 
chancelou, nesta quinta-feira 

22, a decisão de primeiro grau e man-
teve a proibição da realização da live 
fechada do cantor Caetano Veloso em 
apoio a campanha de Manuela D’Ávila 
(PCdoB) à prefeitura de Porto Alegre.

Por quatro votos a três, os desem-
bargadores da Corte foram contrários 
ao parecer do Ministério Público Elei-
toral (MPE), de que a apresentação não 
con� guraria um “showmício”, evento 
público ou gratuito, proibido pela le-
gislação eleitoral desde 2006, pois seria 
uma apresentação fechada e com co-

brança de ingresso.
O placar inicial terminou em 3 a 

3 e coube ao presidente do TRE, de-
sembargador André Luiz Villarinho, 
desempatar a votação. “A live eleitoral 
equivale ao conceito de showmício e 
desequilibra forças. Se fala que essa 
arrecadação poderia chegar a R$ 1 mi-
lhão”, assinalou. O julgamento ocorreu 
na tarde desta quinta-feira por meio de 
videoconferência.

Manuela comentou em uma rede 
social a decisão do TRE. “Estamos 
seguros que a democracia será respei-
tada e o show se realizará!”, postou a 
candidata. A campanha vai recorrer. Candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D’Ávila e o cantor Caetano Veloso

Justiça Eleitoral proíbe live de Caetano para 
campanha de Manuela D’Ávila em Porto Alegre
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Kelps afirma que, se for eleito,
vai autorizar Carnaval em 2021
FESTA MOMESCA | De acordo com candidato a prefeito pelo Solidariedade, por causa da pandemia de Covid-19, a organização do Carnaval 2021
precisa ser “responsável”, mas não pode deixar de acontecer. Ele cita saúde mental da população como justificativa para a realização da festa

OPOSIÇÃO

O deputado estadual José 
Dias (PSDB) criticou nesta 
quinta-feira 22 o Governo do 
Rio Grande do Norte pela des-
continuidade de obras inicia-
das na gestão passada. O par-
lamentar a� rmou que as obras 
e as dívidas são do “Estado”, e 
não do gestor de ocasião.

“O ginásio de Jundiá ini-
ciado na gestão passada tem 
valor de R$ 310 mil. O contra-
to foi feito não com o gover-
nador anterior. Essa dívida 
é do Estado, e isso tem uma 
implicação muito difícil, por-
que há um discurso falacioso 
de que a governadora é a ‘mãe 
da educação e da sabedoria’ 
no Brasil, mas está se por-
tando como uma madrasta”, 
criticou o deputado, em pro-
nunciamento na Assembleia 
Legislativa.

Odeputado também citou 
demora na conclusão da Bi-
blioteca Câmara Cascudo, em 
Natal, e ressaltou que o espa-
ço é um equipamento social 
de grande importância para a 
sociedade.

José Dias a� rmou que toda 
a comunidade escolar está pre-
judicada. “Os alunos poderiam 
estar recebendo o benefício e 
os empresários que contrata-
ram com a prefeitura estão em 
di� culdade, porque � zeram 
um investimento e o atual 
governo só liberou R$ 40 mil e 
falta liberar R$ 210 mil”, disse.

O parlamentar também 
a� rmou que, diante dos 
“alardes de sucesso de ar-
recadação” que o governo 
está anunciando, o valor não 
representa muito. Em setem-
bro, o Estado registrou recor-
de na arrecadação de impos-
tos, segundo a Tributação.

“Isso é a comprovação de 
que o discurso é de pura fa-
lácia. Só sabem condenar os 
outros. Quando chegam no 
poder, desaparecem do cum-
primento do dever”, a� rmou.

JOSÉ DIAS CRITICA 
GOVERNO DO RN 
POR NÃO CONCLUIR 
OBRAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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JOÃO GILBERTO / ALRN
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DESTINO DEFINIDO
O dinheiro que o Governo do 

Estado pretende arrecadar com o 
Re� s iniciado esta semana, cerca de R$ 
30 milhões, já tem endereço certo. A 
governadora Fátima Bezerra determi-
nou à equipe econômica que aplique o 
dinheiro integralmente no pagamento 
de salários dos servidores.

DUPLO ALVO I
O professor universitário Robério 

Paulino (PSOL) está tendo de dividir as 
atenções. De um lado, vive a expectativa 
de assumir um mandato na Assembleia 
Legislativa, após a cassação do depu-
tado estadual Sandro Pimentel, seu 
colega de partido. De outro, mantém 
sua candidatura para vereador de Natal.

DUPLO ALVO II
Pelo sim, pelo não, enquanto não se 

de� ne a posse na Assembleia, Robério 
continua pedindo voto para chegar à 
Câmara Municipal. “Não podemos pa-
ralisar nossa campanha de vereador até 
que esteja con� rmada a possibilidade 
de chegar à ALRN”, a� rma o professor.

ALEXVIANAALEX
DIREITA RAIZ

Os candidatos a prefeito Coronel 
Hélio (PRTB) e Sérgio Leocádio 
(PSL) travam pelas redes sociais 
uma intensa disputa pelo eleitorado 
bolsonarista e de direita em Natal. 
Em mais um capítulo da batalha, 
ontem, Coronel Hélio lançou uma 
nova provocação. Ao mostrar que o 
adversário já recebeu R$ 350 mil do 
fundo eleitoral, Hélio a� rmou que 
Leocádio integra a “velha política”.

FUNDO ELEITORAL
Aliás, apenas 4 dos 13 candida-

tos a prefeito de Natal não recebe-
ram até agora recursos do fundo 
eleitoral. Além de Coronel Hélio, 

também não tiveram as candidatu-
ras irrigadas com recursos públicos 
os candidatos Afrânio Miranda 
(Podemos), Carlos Alberto Medeiros 
(PV) e Kelps Lima (Solidariedade).

PRIORIDADE TOTAL
Em entrevista à Rádio Cidade, 

o prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), culpou a pandemia pela não 
publicação até agora do novo edital 
da licitação do transporte público 
municipal. Prometeu “total prio-
ridade” para o assunto no ano que 
vem, caso seja reeleito. Acontece que 
o processo se arrasta desde o ano 
passado, quando ainda não tinha 
coronavírus.

CLAMOR POPULAR
O senador Styvenson Valen-

tim (Podemos) quer que o novo 
ministro do STF Kassio Nunes 
Marques “agrade” a população em 
suas decisões. Este, porém, não é o 
papel de um integrante da Supre-
ma Corte. Os ministros devem ser 
obedientes à Constituição, e não ao 
clamor popular. É regra básica do 
Direito. Quem pode modi� car leis e 
até a Constituição é o Parlamento, 
formado por deputados e senadores 
eleitos pelo povo.

BOA INICIATIVA
O deputado Walter Alves 

(MDB) apresentou um projeto de 

lei na Câmara dos Deputados para 
proibir serviços de saúde de negarem 
atendimento com base no local de 
residência do paciente. Pela proposta, 
o município de Natal, por exemplo, 
não poderia se recusar a atender um 
paciente de Parnamirim ou São Gon-
çalo do Amarante, ou um turista. No 
projeto, o deputado potiguar ressalta 
que o SUS é universal e que, se for 
necessário, que se criem mecanismos 
para compensar recursos � nanceiros 
para municípios/estados que aten-
dem muitos pacientes de fora.

RÁDIO PELO CELULAR
O ministro das Comunicações, o 

potiguar Fabio Faria, anunciou esta 
semana que o governo Jair Bolsona-
ro vai obrigar fabricantes de celular 
a instalarem sistema para captação 
de rádio FM em todos os aparelhos. 
Com isso, será possível ouvir rádio 
no celular sem delay e sem neces-
sidade de conexão à internet. A 
medida é uma forma de democrati-
zar e facilitar o acesso dos brasileiros 
à informação.

VACINA CHINESA | Proposta surgiu diante da resistência do presidente Jair Bolsonaro ao imunizante 
desenvolvido pelo Instituto Butantã com parceria de laboratório chinês; financiamento é um dos desafios

Governadores e secretários esta-
duais de Saúde cogitam a pos-
sibilidade de se unirem em um 

consórcio para � nanciar e distribuir a 
Coronavac, assim que houver a aprova-
ção da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

A ideia ganha força diante da possi-
bilidade de o presidente Jair Bolsonaro 
ignorar a vacina contra a Covid-19, ho-
je em desenvolvimento pelo laborató-
rio chinês Sinovac e o Instituto Butan-
tã, por causa da disputa políticas com 
o governador João Doria e o país de 
origem do imunizante. O produto está 
em fase três de testes, com humanos, a 
última desse tipo de estudo.

A ideia ainda embrionária, porém, 
esbarra na di� culdade de se conseguir 
os recursos necessários para a realiza-

ção do plano sem o apoio do Governo 
Federal. Representantes da gestão Do-
ria pediram aporte de R$ 1,9 bilhão ao 
Ministério da Saúde no projeto, mas o 
valor total pode ser maior do que isso.

Uma das fontes de recursos es-
tudada para garantir a Coronavac é 
a Medida Provisória 994, que prevê o 
aporte de R$ 2 bilhões para a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). O dinheiro 
é destinado ao desenvolvimento de 
outra vacina, em parceria com a far-
macêutica AstraZeneca, que detém 
os direitos de produção, distribuição 
e comercialização do produto desen-
volvido pela Universidade de Oxford, 
do Reino Unido. Esse é outro dos 
imunizantes na etapa � nal de testes e 
pesquisas.

A ideia seria conseguir, durante 

a tramitação da MP no Congresso, a 
destinação de parte do montante pa-
ra o Instituto Butantã e à pesquisa da 
Coronavac.

O governador do Maranhão, Flavio 
Dino, admite que a ideia do consórcio 
já foi cogitada, mas acredita que haverá 
outra solução antes disso.

“Acho que Bolsonaro está isolado e 
vai perder essa guerra disparatada. Tu-
do dependerá da validação das vacinas 
em nível internacional. Só teremos um 
cenário mais claro quando as agências 
reguladoras dos Estados Unidos, da 
União Europeia, do Japão e da China 
se posicionarem. E começar vacinação 
em massa em outros países. Então ha-
verá argumentos su� cientes para até 
mesmo recorrer ao Poder Judiciário”, 
disse Dino.

Governador de São Paulo, João Doria, com protótipo da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantã com tecnologia chinesa

Governadores e secretários cogitam 
consórcio para garantir Coronavac
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O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta quinta-feira 22 
que não brigou com o minis-

tro da Saúde, Eduardo Pazuello, que 
se recupera de Covid-19 e participou 
de uma live ao lado do presidente. 
O chefe do Executivo cancelou, na 
quarta-feira 21, a compra de 46 mi-
lhões de doses da CoronaVac.

A vacina contra Covid-19 em 
questão é desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac Biotech em 
parceria com o Instituto Butantan, 
de São Paulo.

“Falaram até que a gente tava 
brigado. No meio militar é comum 
acontecer isso aqui, algum choque, 
alguma coisa. Não teve problema 
nenhum”, disse o presidente.

O ministro, que é general do 
Exército, resumiu a relação com o 
chefe: “Senhores, é simples assim. 
Um manda e o outro obedece, mas 
a gente tem um carinho, dá pra de-

senrolar”.
Bolsonaro não poupou elogios 

a Pazuello e disse, segundo ele, 
que é um dos melhores ministros 
da Saúde da história. O presidente 
aproveitou para divulgar o coque-
tel de remédios que defende para 
o tratamento precoce da doença.

“Olha, � car em casa e esperar 
dar faltar de ar para ir para o hospi-
tal pode ser tarde demais. E aquela 
velha história, nós chefes temos 
que se expor, tomar decisões, e uma 
decisão que eu tomei lá atrás foi no 
tocante a hidroxicloroquina”, disse o 
presidente.

Pazuello revelou na live que tem 
tomado a hidroxicloroquina, a azi-
tromicina e o vermífugo Annita, cuja 
e� cácia na redução da carga viral foi 
anunciada pelo governo mais cedo 
na semana. Os dados do estudo que 
levaram a essa conclusão, entretan-
to, não foram divulgados.

Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que se recupera da Covid

‘Um manda, outro obedece’, 
afirma Bolsonaro a Pazuello

SUBALTERNO
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O juiz Kassio Nunes Marques 
tomará posse como ministro 
do Supremo Tribunal Federal 

(STF) em 5 de novembro, às 16h. Ele 
ocupará a vaga deixada por Celso de 
Mello, que se aposentou no início 
deste mês.

A data e o horário da posse foram 
de� nidos pelo presidente da Corte, mi-
nistro Luiz Fux, durante visita de cor-
tesia de Marques no Supremo, na tarde 
desta quinta-feira 22.

Também nesta quinta, foi publi-
cada no Diário O� cial da União a no-
meação de Kassio Marques. Na quarta 
21, ele foi aprovado pelo Senado por 57 
votos favoráveis no plenário e 10 con-
trários. Antes, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), foram 22 votos 
a 5. As duas votações ocorreram de 
modo secreto.

A sabatina no colegiado durou 10 

horas e 2 minutos. Foi a terceira mais 
longa dos atuais ministros do Supremo.

A indicação de Marques foi seguida 
de intensa campanha junto a senado-
res. Ele é bem quisto no meio político. 

Tanto Centrão quanto oposição foram 
favoráveis à indicação. O senador Ciro 
Nogueira (Progressistas-PI), por exem-
plo, era um dos principais entusiastas 
de Kassio Marques.
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ELEIÇÕES 2020  | Para candidata a prefeita de Natal pelo PSTU, transporte público da capital potiguar
deve ser um direito assegurado à população de forma gratuita, assim como a saúde e a educação

A candidata do PSTU à Prefeitura 
do Natal, Rosália Fernandes, 
prometeu nesta quinta-feira 

22 “estatizar” o sistema municipal de 
transporte público caso seja eleita. De 
acordo com ela, em uma eventual ges-
tão do PSTU, as linhas de ônibus deixa-
riam de ser operadas por empresas pri-
vadas, passando a ser responsabilidade 
da própria prefeitura.

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

“Não vamos fazer licitação. Vamos 
romper com o Seturn (sindicato das 
empresas de ônibus). As seis empre-
sas de Natal devem cerca de R$ 164 
milhões, só à Prefeitura, em ISS. Qual 
é a contrapartida que se tem? Ônibus 
velhos, caros, sem segurança, com os 
motoristas tendo dupla função”, criti-
cou Rosália, em entrevista ao jornalista 
Diógenes Dantas, pelo YouTube.

A candidata do PSTU condenou, 
ainda, o benefício � scal que a Prefeitu-
ra do Natal concedeu às empresas no 
início do mês. Por causa da pandemia, 
o prefeito Álvaro Dias (PSDB), que é 
candidato à reeleição, autorizou a re-
dução de 50% na cobrança do ISS para 
as empresas – que alegam prejuízo de 
mais de R$ 40 milhões causado pela 
redução na circulação de passageiros 
no auge do isolamento social.

Para Rosália Fernandes, o trans-
porte público deve ser um direito asse-

gurado à população de forma gratuita, 
assim como a saúde e a educação. “Va-
mos criar uma empresa municipal de 
transporte público para acabar com a 
farra do Seturn”, destacou.

Ainda segundo a candidata, a Pre-
feitura do Natal – por meio da Secre-
taria de Mobilidade Urbana (STTU) 
– deveria ter maior controle sobre o 
sistema de transporte, que, segundo 
ela, está na mão dos empresários.

“A STTU é um puxadinho do Se-
turn. Os empresários fazem o que 
querem, com a conivência do prefeito, 
que é pianinho. Vamos acabar com 
isso. Vamos inclusive ampliar a fro-
ta, aumentar o investimento. Hoje a 
Prefeitura só investe 1% da receita em 
transporte. Vamos investir 10% porque 
a população não pode ser penalizada, 
correndo risco de sofrer assalto e pagar 
passagem cara”, a� rmou a candidata.

Rosália critica relação entre as empresas e a Prefeitura, que não é respaldado em contrato

Juiz Kassio Nunes Marques, novo ministro do STF, e presidente da Corte, ministro Luiz Fux

Rosália chama STTU de “puxadinho 
do Seturn” e promete estatizar ônibus

FELLIPE SAMPAIO / STF

Kassio Marques tomará posse
no Supremo em 5 de novembro

NOVO MINISTRO

SENADO CENSURA OPINIÃO
DO CIDADÃO HÁ 42 DIAS

MILITAR, PAZUELLO BATE 
CONTINÊNCIA PARA O PRESIDENTE 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CONTA OUTRA, CHINÊS
Não ajuda na credibilidade da 

vacina os números que a China 
divulga sobre a contaminação de 
covid. A ditadura da nação mais 
populosa do mundo relata apenas 
85.715 casos, 4.634 mortes e 247 
casos ativos.

PALPITEIRO ATÉ NO TCU
Após auditoria no Ministério da 

Saúde, o ministro Benjamin Zymler, 
do Tribunal de Contas da União, 
resolveu palpitar sobre a pandemia, 
“determinando” providências 
contra novas ondas de covid. Ele 
acha que o vírus só será vencido 
quando todos os brasileiros forem 
imunizados. 

CORDA EM CASA DE ENFORCADO
Ambientalistas de araque 

vão falar mal do Brasil na União 
Europeia, “denunciando os 
impactos da hidrelétrica de Sinop”. 
Logo a europeus, cuja energia vem 
70% de petróleo, gás ou carvão, 
segundo a Eurostat.

CONTANDO OS DIAS
O isolamento prolongado tem 

mexido com o psicológico das 
pessoas e ninguém aguenta mais 

� car em casa. Prova disso é que a 
busca por viagens cresceu 32% na 
semana antes do Dia das Crianças 
este ano.

FRANÇA EM ALERTA
A França sofre com a segunda 

e mais grave onda de contágios de 
covid e passou de 1 milhão após 
41,6 mil novos casos ontem. No 
sentido oposto, o Brasil não tem 
tantos casos diários desde 11 de 
setembro.

FEBEAPÁ DA VACINA
No Festival de Besteiras que 

Assolam o País (Febeapá) sobre 
covid, o PDT de Carlos Lupi foi 
ao STF para dar aos governos 
estaduais o direito de obrigar a 
população a tomar vacina. Os 
abestados não explicam como 
obrigar vacinação se não haverá 
vacinas para todos.

NÚMEROS, NÚMEROS
Brasil e Estados Unidos 

registram letalidade por covid 
de 7 para cada 10.000 habitantes. 
Números idênticos ao do terremoto 
em L’Aquila, no centro da Itália, em 
2009, e à taxa de mortalidade da 
cirurgia de tireoide.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, liquidou especulações sobre 
sua suposta “insatisfação” com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de 
desautorizar o acordo para comprar 46 milhões de doses de eventual vacina 
de origem chinesa, produzida pelo Butantã. “Um manda, outro obedece”, 
resumiu o general e ministro, fiel à hierarquia, um dos mais caros valores 
da caserna. Bolsonaro é o presidente, comandante em chefe das Forças 
Armadas, é ele quem manda. Simples assim.

PERNAS CURTAS
Divulgou-se a lorota de 

“insatisfação dos militares” 
pelo fato de Pazuello ter sido 
desautorizado. Todos eles 
também batem continência.

JOGO POLÍTICO
Inexperiente em política, 

Pazuello foi convencido de 

que estaria sendo usado para 
favorecer o governador João 
Doria, inimigo do seu chefe.

FESTA EM CASA ALHEIA
Para o Planalto, Doria 

manipulou o ministro para brilhar 
numa festa para a qual não 
convidaram o “dono da casa”, que 
resolveu chutar o balde. 

Já passa de 42 dias a “manutenção” usada como desculpa pelo Senado para 
retirar do ar, no site oficial, consultas públicas sobre os projetos em tramitação. 
A censura se estabeleceu após a enquete do site “E-Cidadania” registrar a 

repulsa de 99% de quase 9 mil eleitores que opinaram sobre a proposta de emenda 
à Constituição que permite a reeleição dos presidentes Davi Alcolumbre (Senado) 
e Rodrigo Maia (Câmara). Subitamente, o site entrou “em manutenção”. Até hoje. 
Segundo a Secretaria-Geral e o Prodasen, a “manutenção” seria finalizada até 25 
de setembro, mas a opinião popular segue censurada. A avaliação sumiu a pretexto 
de “manutenção”, segundo o Senado, à época. Questionado novamente, não 
respondeu aos questionamentos. O Senado também culpou frequentes “tentativas 
de ataques à rede”, que culminaram na manutenção para “varredura de segurança”. 
De 42 dias? O bloqueio impede também a consulta sobre a cassação do senador 
Chico cuecão Rodrigues (RR), articulador da reeleição de Alcolumbre.

PEDRO VITORINO



O Governo Federal anunciou 
nesta quinta-feira 22 medidas 
de desburocratização para a 

área trabalhista. Chamado de “Des-
complica Trabalhista”, o pacote in-
clui mudanças no eSocial, programa 
em que são prestadas informações 
ao governo por empregadores, a revi-
são de uma norma de segurança do 
trabalho para o setor agrícola (NR31) 
e a revogação de 48 portarias da área 
consideradas obsoletas.

De acordo com o Ministério da 
Economia, as mudanças no eSocial 
simplificam o preenchimento e elimi-
nam campos desnecessários. A pasta 
diz que o novo formato atende reivin-
dicações do setor produtivo sem preju-
dicar a manutenção das informações.

Segundo o órgão, o número do 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
passará a ser a única identificação 
do trabalhador no eSocial. Com isso, 
o empregador ficará dispensado de 
fazer referência a outros números 

cadastrais como PIS e Pasep.
Também foram excluídos os pe-

didos de informações que já constam 
nas bases de dados do governo fede-
ral, como o número do RG.

O Ministério da Economia disse 
que uma parceria do eSocial com as 
juntas comerciais permitirá registrar 
os empregados no momento de ins-
crição da empresa.

Em cerimônia do Palácio do Pla-
nalto, o secretário de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia, 
Bruno Bianco, disse também que o 
governo está revisitando todo o acer-
vo trabalhista para facilitar a vida dos 
empregadores.

“Revogamos hoje 48 portarias 
inúteis e que atrapalham quem quer 
empreender no País”, afirmou. “Tere-
mos o fim da prestação de informa-
ções duplicadas, ficando apenas com 
as informações essenciais. Estamos 
simplificando a vida dos empresá-
rios”, completou.

A Câmara dos Deputados discute 
um projeto de lei que cancela as 
eleições municipais deste ano, 

transferindo-as para outubro de 2022, 
e unifica permanentemente as eleições 
municipais (vereador e prefeito) com 
as eleições gerais (presidente, governa-
dor, senador e deputado).

Para o autor da proposta, depu-
tado Fábio Ramalho (MDB-MG), a 
pandemia de Covid-19 “limita a efetiva 
participação democrática que se exige 
para a realização de eleições diretas”.

Além disso, ele acredita que a uni-
ficação das eleições, com pleitos reali-
zados a cada quatros anos, em vez de 
dois em dois anos, pode gerar econo-
mia de recursos públicos.

PRAZOS
O projeto altera também os prazos 

das convenções, registros de candi-
datura e propagada eleitoral. “Com o 
aumento do número de cargos e candi-

datos, a Justiça Eleitoral precisaria ter 
mais tempo para apreciar e julgar os 
registros de candidatura; e os eleitores, 
para se familiarizar mais com todos os 
candidatos e propostas”, justifica.

Pela proposta, a escolha dos can-
didatos pelos partidos e a deliberação 
sobre coligações deverão ser feitas no 

período de 10 a 30 de junho do ano das 
eleições. Os partidos e coligações soli-
citarão à Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos até o dia 5 de julho. Já 
a propaganda eleitoral gratuita passará 
a ser permitida a partir do dia 5 de julho. 
Hoje esses prazos são, respectivamente, 
20 de julho a 5 de agosto; e 15 de agosto.
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Projeto cancela eleições deste
ano e unifica com pleito de 2022

Governo anuncia revisão
de normas trabalhistas

EFEITO DA PANDEMIA SIMPLIFICAÇÃO

O Governo Federal regulamentou 
o programa que permite a rene-
gociação de dívidas de financia-

mentos concedidos com recursos do 
Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies). A medida foi estabelecida pela 
Lei nº 14.024/2020, sancionada em 
julho, que suspendeu o pagamento de 
parcelas do Fies até 31 de dezembro 
em razão da pandemia.

A resolução do Comitê Gestor do 
Fundo de Financiamento Estudantil, 
com as regras do programa, foi publi-
cada nesta quinta-feira 22 no Diário 
Oficial da União (DOU). A medida 
vale para os contratos assinados até o 
2º semestre de 2017 e para os débitos 
vencidos e não pagos até o dia 10 de 
julho deste ano, na fase de amortiza-
ção, quando o estudante já concluiu 
o curso.

A resolução entra em vigor em 3 
de novembro e a adesão ao programa 
poderá ser solicitada ao banco até 31 
de dezembro e será efetuada mediante 
termo aditivo ao contrato de financia-
mento, podendo ser assinado eletro-
nicamente pelos financiados e seus 
fiadores.

No caso de quitação, em parcela 
única, do débito vencido ou saldo de-
vedor total, haverá redução de 100% 
dos encargos moratórios, desde que o 
pagamento seja feito até 31 de dezem-
bro. Também poderá ser feita a liquida-

ção do saldo devedor em quatro par-
celas semestrais, até 31 de dezembro 
de 2022, ou 24 parcelas mensais, com 
redução de 60% dos encargos e paga-
mento a partir de 31 de março de 2021.

Já os parcelamentos do saldo deve-
dor feitos em 145 ou 175 parcelas men-
sais receberão redução de 40% e 25%, 
respectivamente, e os pagamentos 

começam a partir de janeiro de 2021. 
Em caso de prorrogação do estado de 
calamidade pública em razão da pan-
demia, ficará suspensa automatica-
mente a obrigação do pagamento da 1ª 
parcela em janeiro, exceto no caso da 
liquidação total em parcela única.

O valor da parcela mensal resultan-
te da renegociação não poderá ser infe-

rior a R$ 200, mesmo que isso implique 
redução do prazo máximo de parcela-
mento. Os descontos concedidos no 
programa são referentes apenas aos 
encargos moratórios, permanecendo a 
cobrança dos débitos contratuais.

Será permitida apenas uma rene-
gociação no âmbito do programa. Em 
caso de não pagamento de 3 parcelas 

consecutivas ou alternadas do saldo 
devedor renegociado, o cidadão per-
derá o direito ao desconto concedido 
sobre os encargos, e o valor corres-
pondente será reincorporado ao saldo 
devedor do financiamento.

As pessoas que têm dívidas em 
discussão judicial e queiram aderir ao 
programa de regularização deverão 
renunciar em juízo à ação. Nesse caso, 
a renúncia sobre quaisquer alegações 
de direito é irretratável e não exime o 
autor da ação do pagamento de custas 
e honorários advocatícios.

O Fies é o programa do governo 
federal que tem o objetivo de facilitar o 
acesso ao crédito para financiamento 
de cursos de ensino superior oferecidos 
por instituições privadas. Criado em 
1999, ele é ofertado em duas modalida-
des desde 2018, por meio do Fies e do 
P-Fies (Programa de Financiamento 
Estudantil).

O 1º é operado pelo governo fe-
deral, sem incidência de juros, para 
estudantes que têm renda familiar de 
até 3 salários mínimos por pessoa; o 
percentual máximo do valor do curso 
financiado é definido de acordo com 
a renda familiar e os encargos educa-
cionais cobrados pelas instituições de 
ensino. Já o P-Fies funciona com recur-
sos dos fundos constitucionais e dos 
bancos privados participantes, o que 
implica cobrança de juros.

Valor da parcela mensal resultante da renegociação não poderá ser inferior a R$ 200, segundo resolução publicada no Diário Oficial da União

Fies: Estudantes podem quitar dívidas 
com descontos de até 100% nos juros
EDUCAÇÃO | Resolução entra em vigor em 3 de novembro e a adesão ao programa poderá ser solicitada ao banco até 31 de dezembro e será efetuada mediante termo
aditivo ao contrato de financiamento. No caso de quitação, em parcela única, do débito vencido ou saldo devedor total, haverá redução de 100% dos encargos moratórios

ANANDA PIMENTEL / AGÊNCIA CÂMARA

AGÊNCIA BRASIL



Pesquisa da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), di-

vulgada nesta quarta-feira 21, apon-
ta que a oferta de vagas temporárias 
para o Natal deve ser a menor em 
todo o Brasil, desde 2015. Segundo a 
entidade, as empresas do setor ainda 
sofrem com os efeitos econômicos 
da pandemia do novo coronavírus.

A CNC estima que sejam abertas 
70 mil vagas de emprego tempo-
rárias no país, neste fim de ano, o 
que representa queda de 19,7%, em 
relação a 2019. Para o varejo, o Natal 
é a principal data comemorativa que 
impulsiona vendas.

Apesar da queda nas contrata-
ções, a CNC prevê que a movimen-
tação financeira do comércio seja 
maior neste ano e chegue a R$ 37,5 
bilhões, alta de 2,2%, na comparação 
com o mesmo período de 2019. O 

estudo aponta que o comércio ele-
trônico deve ajudar a impulsionar as 
vendas, ainda que não seja suficien-
te para aumentar a demanda por 
novos funcionários.

DADOS REGIONAIS
O levantamento aponta que a 

queda na abertura de vagas tempo-
rárias será percebida em todos os 
estados. A expectativa é de que São 
Paulo seja o local com mais opor-
tunidades de trabalho neste fim de 
ano, onde se espera a abertura de 
17.900 vagas. 

No Rio Grande do Norte, a proje-
ção do CNC aponta para a abertura 
de apenas 890 vagas.

Em todos os estados, a maior 
parte das vagas será aberta em lojas 
de vestuário e calçados. Esse setor 
deverá abrir 30.700 vagas, neste fim 
de ano.
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O líder do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(Progressistas-PR), afirmou 

nesta quinta-feira 22 que a votação 
das reformas tributária e administra-
tiva encaminhadas pelo presidente Jair 
Bolsonaro para o Congresso vai per-
mitir a retomada do desenvolvimento 
econômico no cenário pós-pandemia. 

O parlamentar disse que a aprova-
ção das reformas também vai possibi-
litar o aumento da competitividade da 
indústria nacional e a construção de 
um Estado mais leve e eficiente para os 
contribuintes.

“Nós temos um momento positivo, 
pois o Congresso é reformista. As refor-
mas são patrocinadas pelo presidente 
Bolsonaro, mas não interessam apenas 
ao governo, e sim a todo o Brasil. Esta-
mos criando um ambiente de avanço”, 
disse Barros.

O deputado acrescentou que, a 
partir de fevereiro, haverá grandes 
avanços na pauta de privatizações. 
“Ajustar as contas públicas é o nosso 
grande desafio”, disse.

As declarações do líder do governo 
aconteceram durante a live “Indústria 
em debate: o que fazer para o Brasil 
voltar a crescer”, promovida pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), 
em parceria com a revista Exame.

REFORMA ADMINISTRATIVA
Na reforma administrativa, o líder 

do governo defendeu a possibilidade 

de demitir os servidores que não tive-
rem o desempenho adequado e de pre-
miar os que trabalham melhor, o que 
não é possível hoje.

“A máquina pública brasileira custa 
13% do PIB [Produto Interno Bruto], e 
apenas de 5% a 9% em outros países. O 
Brasil foi abduzido pelas corporações. 
Precisamos enfrentar esse problema, 
e não vamos avançar se não tivermos 
comprometimento de quem opera o 
serviço público com os resultados para 
a população”, afirmou.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Sobre a reforma tributária, Barros 

ressaltou que haverá simplificação dos 
impostos e possibilidade de desonera-

ção da folha salarial para estimular a 
geração de empregos.

“É vontade do governo diminuir 
o imposto das empresas e passar a 
cobrar quando se retira da empresa 
e leva para a pessoa física. A ideia é 
reduzir o imposto da pessoa jurídica, 
porque nela o capital está rendendo 
trabalho e geração de divisas”, afirmou. 
“Não tem aumento de carga tributária: 
muda-se a forma de tributar para uma 
modalidade mais justa e interessante”, 
acrescentou.

Ele disse que um fundo de equali-
zação fiscal para os estados e um fundo 
de desenvolvimento regional, bem arti-
culados, quebrariam todas as resistên-
cias à votação da reforma tributária.

Deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo na Câmara dos Deputados

Oferta de vagas no comércio para o Natal deve ser a menor em todo o Brasil desde 2015

Reformas são essenciais para 
retomada, diz líder do governo

RN deverá abrir menos
de 1 mil vagas temporárias

ECONOMIA FIM DE ANO

Neste mês de outubro, o Rio 
Grande do Norte aumentou em 
oito vezes a capacidade de tes-

tagem para a Covid-19. Foram 72.269 
testes — entre sorológicos e PCR — 
até quarta-feira 21, contra os 8.583 
exames aplicados no mesmo período 
de setembro. Ao todo, já foram feitos 
253.621 exames para detecção entre os 
potiguares desde o início da pandemia.

Em outubro, o Rio Grande do Norte 
contabilizou 58.749 testes do modelo 
PCR (padrão ouro), que busca detectar 
o RNA do vírus através da amplificação 
do ácido nucleico pela reação em cadeia 
da polimerase. O exame é feito no início 
da doença, especialmente na primeira 
semana, quando o indivíduo possui 
grande quantidade do vírus Sars-CoV-2.

Em todo o Rio Grande do Norte, 
os exames são aplicados pelo governo 
estadual, municípios, além de institui-

ções privadas.
Além disso, outros 13.520 testes 

são do tipo sorológico, que são feitos 
a partir da segunda semana, quando a 
quantidade de vírus diminui progressi-
vamente e o indivíduo produz anticor-
pos contra o vírus, principalmente das 
classes IgG e IgM.

DADOS
Segundo a Secretaria Estadual de 

Saúde Pública (Sesap), entre quarta e 
quinta, houve o registro de 45 novos 
casos da Covid-19 no Rio Grande do 
Norte. Com isso, até o momento, foram 
confirmados 79.371 casos.

Com relação ao óbitos, houve o 
registro de duas novas mortes em re-
lação ao boletim do dia anterior. Desta 
forma, o número de mortes passou a 
ser de 2.558. Há ainda outras 323 mor-
tes em investigação. Foram 72.269 testes — entre sorológicos e PCR — aplicados até quarta no Estado, contra os 8.583 exames no mesmo período de setembro

Aplicação de testes para Covid no
RN aumenta oito vezes em outubro
SAÚDE | Em todo o Rio Grande do Norte, os exames são aplicados pelo governo estadual, municípios, além de instituições privadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde
Pública (Sesap), entre quarta e quinta, houve o registro de 45 novos casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Com isso, até o momento, foram confirmados 79.371 casos

NEY DOUGLAS

MARCELO CAMARGO / ABR

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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PANDEMIA

A Associação Brasileira 
dos Lojistas Satélites (Ablos) 
encaminhou na manhã des-
ta quinta-feira 22 uma carta 
à Associação Brasileira dos 
Shoppings Centers e para as 
administradoras de Shoppin-
gs Centers (Abrasce), na qual 
solicita que o horário de fun-
cionamento dos centros co-
merciais volte a ser reduzido 
para as lojas do segmento de 
moda, calçados, acessórios e 
serviços.

A justificativa é que, com 
apenas 10 horas de funciona-
mento, os pequenos e médios 
lojistas reduzem seus custos 
enquanto as vendas seguem 
reduzidas. 

“A maioria dos Estados 
liberou o funcionamento do 
comércio e dos Shopping 
Centers por 12 (doze) horas 
diárias e necessitamos de 
uma união entre lojistas e 
empreendedores para fina-
lizar a crise e retomar nosso 
setor. Diante deste cenário, 
entendemos ser de extrema 
importância e de fator de so-
brevivência dos lojistas, que a 
ABRASCE e seus associados 
possibilitem que as lojas de 
moda (calçados, confecções, 
acessórios, serviços e ou-
tras) situadas nos Shopping 
Centers, permaneçam com o 
horário de funcionamento no 
limite de 10 (dez) horas diá-
rias”, diz trecho da carta.

A sugestão é que esses 
lojistas funcionem das 11 
horas às 21 horas, de segun-
da a sábado, e das 14 horas 
às 20 horas nos domingos. 
“A manutenção desse horá-
rio, possibilita que as lojas 
funcionam com um turno de 
funcionários, reduzindo seus 
custos, para que possam atra-
vessar essa fase de vendas re-
duzidas”, dizem os lojistas no 
documento. O pedido é que  
horário reduzido siga até 28 
de fevereiro do ano que vem. 

Em Natal, a Prefeitura do 
Natal autorizou na última 
quarta-feira que os shoppings 
retomem o funcionamento 
das 10h às 22h a partir do 
próximo dia 26.

LOJISTAS PEDEM 
PARA SHOPPINGS 
CONTINUAREM COM 
HORÁRIO REDUZIDO

REPRODUÇÃO

O cerco está cada vez mais aper-
tado contra membros da famí-
lia Jácome, uma das lideranças 

políticas da cidade de João Dias, no 
Oeste potiguar. O patriarca, o vereador 
Laete Jácome, candidato à reeleição 
pelo Partido Progressista (PP), foi preso 
neste último final de semana suspeito 
de envolvimento em um esquema de 
tráfico de drogas. Quatro filhos dele es-
tão com mandados judiciais expedidos 
pela Justiça. E agora, segundo a Polícia 
Civil, quem também está sendo procu-
rada pela polícia é a advogada e candi-
data a vice-prefeita Damária Jácome de 
Oliveira, também do PP.

Delegados da Divisão de Investiga-
ção e Combate ao Crime Organizado 
(DEICOR) confirmaram ao Agora RN 
que o mandado de prisão contra Da-
mária foi expedido nesta quarta-feira 
21, e que desde então ela é conside-
rada foragida. “Assim como o pai e os 
irmãos, a Damária também é suspeita 
de envolvimento no esquema de tráfi-
co internacional de drogas”, afirmou o 
delegado Erick Gomes, titular da DEI-
COR. 

“Ela e o pai são investigados por 
supostamente limparem o dinheiro do 
tráfico de drogas de seus quatro irmãos 
foragidos, investindo em bens e agora 
na política”, acrescentou o delegado 
Luciano Augusto, que também faz par-
te da equipe da delegacia.

Além de Damária, Laete ainda tem 
outra filha candidata nas eleições deste 
ano em João Dias. Trata-se de Leidiane 
Jácome, também filiada ao PP, e que 
também disputa uma vaga no legislati-
vo municipal.

A OAB-RN afirmou, por meio da 
assessoria de imprensa, que a advoga-
da e candidata a vice prefeita de João 
Dias, Damária Jácome de Oliveira (PP), 
tem “direito a ampla defesa como qual-
quer outro cidadão”. Damária é pro-
curada pela polícia desde quarta-feira 
21, quando foi expedido o mandado de 
prisão contra ela.

O delegado conta que o esque-
ma de importação de drogas – que 
consiste na compra de entorpecen-
tes na Bolívia, Peru e Paraguai para 
serem revendidos no Rio Grande 
do Norte – resultou na operação 

policial que foi realizada no sábado 
passado, dia 17, em João Dias.

Na casa de Laete foram apreen-
didos a quantia de R$ 15.535, dois 
rifles calibre 38 com 103 munições 
do mesmo calibre, duas espingar-
das calibre 12 com 100 munições 
do mesmo calibre e três pistolas 
calibre 380 com 80 munições.

Além do vereador Laete, outras 
cinco pessoas foram presas. Entre 
elas Carlos André Freire da Silva, 
que é casado com uma terceira 
filha de Laete. Ele era procurado 
há 7 anos pela Interpol, a Polícia 
Internacional. Acusação? Tráfico 
internacional de drogas.

Carlos André Freire da Silva 
tem 45 anos e é paraibano de Sou-
sa. Ainda de acordo com o delega-
do, ele é condenado por associação 
criminosa e tráfico internacional 
de drogas e lavagem de dinheiro, 
com recurso já julgado e tramitado 
pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília.

A real identidade de Carlos 
André só veio à tona após a cons-
tatação, junto à Coordenadoria de 
Identificação do Itep, de que o no-
me que ele apresentou à polícia ao 
ser preso era falso.

CINCO FILHOS PROCURADOS
O vereador Laete Jácome, pai 

de oito filhos, agora tem cinco de-
les procurados pela Justiça. Além 
de Damária, também têm manda-
dos de prisão expedidos: Francisco 
Deusamor Jácome de Oliveira, de 
37 anos; Samuel Jácome de Oli-
veira, 40; José Romeu Jácome de 
Oliveira, 34; Leidjan Jácome de Oli-
veira, 36.

Carlos André, Deusamor Jáco-
me, Samuel Jácome e Romeu Jáco-
me chegaram a ser denunciados 
pelo Ministério Público Federal 
em fevereiro deste ano, aponta-
dos como participantes de uma 
quadrilha que se associou para 
transportar drogas do Paraguai 
para distribuição no Rio Grande 
do Norte.

Segundo o MPF, a droga entra-
va no Brasil pelo município de Foz 
de Iguaçu, no estado do Paraná, 
chegando ao estado de São Paulo, 
onde era remetida para o Rio Gran-
de do Norte. 

Ainda de acordo com a denún-
cia, o bando detinha ramificações 
em cada uma das localidades, o 
que levou a formação de subgru-

pos. A droga chegava ao território 
potiguar, na grande maioria das 
vezes, por via terrestre.

No decorrer das investigações 
vários membros da quadrilha che-
garam a ser presos em flagrante, 
graças ao monitoramento telefôni-
co, autorizado por medida judicial. 
As escutas telefônicas revelaram 
não só a existência de outros en-
volvidos, mas também trouxeram 
subsídios para o conhecimento da 
logística de atuação e descoberta 
de remessas de drogas.

Os procuradores da República 
integrantes do Núcleo de Combate 
à Corrupção que assinam a denún-
cia apontam como principais pro-
vas da materialidade e autoria dos 
crimes, a gravação dos diálogos 
mantidos entre os denunciados 
e dos laudos que comprovam as 
substâncias entorpecentes, além 
dos extratos bancários dos acusa-
dos e de alguns “laranjas”. 

A pena para o tráfico de drogas 
varia de cinco a 15 anos de reclu-
são. Já a associação para o tráfico, 
tem punição que vai de 3 a 10 anos. 
As penas podem ser aumentadas 
de um sexto a dois terços em razão 
da transnacionalidade do delito.

Advogada candidata a 
vice-prefeita em cidade do RN 
é procurada pela Polícia Civil
CERCO | Damária Jácome de Oliveira, filha do vereador Laete Jácome, que foi preso na semana passada, é procurada pela suspeita de envolvimento 
em esquema de tráfico internacional de drogas, de acordo com apuração da Divisão de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR)

 Advogada e candidata a vice-prefeita Damária Jácome de Oliveira, do PP, é filha do vereador Laete Jácome, que foi preso na semana passada

PRESO EM 
OPERAÇÃO ERA 
PROCURADO PELA 
INTERPOL
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CASOS DE 
IMPORTUNAÇÃO 
SEXUAL CAEM MAIS 
DE 55% NO RN
CRIME |  Em 2018, a Lei 13.781 alterou o Código Penal brasileiro, passando a criminalizar a prática de atos 
libidinosos contra a dignidade sexual, que até então era considerado como contravenção penal punido com 
multa, ou seja, ação de baixa gravidade e de punição mais branda

ANDERSON BARBOSA

Os registros de importunação 
sexual -- tipo de crime que veio 
à tona esta semana com o caso 

de um homem indiciado pela Polícia 
Civil após ele usar um perfil falso na 
internet para enviar “nunes” a mulhe-
res de uma cidade da Grande Natal -- 
caíram mais da metade no Rio Grande 
do Norte. A redução é de 55,8%.

Dados da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), por 
meio da Rede e Instituto de Pesquisa 
Observatório da Violência (OBVIO), 
mostram que de janeiro a agosto des-
te ano foram 19 casos registrados em 
todo o estado. No mesmo período de 
2019, foram 43.

Em todo o ano passado, ainda de 
acordo com as estatísticas, foram 62 cri-

mes de importunação sexual registra-
dos pelas polícias Civil e Militar no RN.

Em 2018, a Lei 13.781 alterou o ar-
tigo 215-A do Código Penal brasileiro, 
passando a criminalizar a prática de 
atos libidinosos contra a dignidade 
sexual, que até então era considera-
do como contravenção penal punido 
com multa, ou seja, ação de baixa 
gravidade e de punição mais branda.

Contudo, o grande crescimento 
dos casos de assédios, principalmen-
te em ônibus e metrôs, principal-
mente na região Sudeste do país, fi-
zeram com que o legislador alterasse 
tal dispositivo legal. 

Agora, “aquele que praticar con-
tra alguém e sem a sua anuência ato 
libidinoso com o objetivo de satisfa-
zer a própria lascívia ou a de terceiro, 
estará sujeito a uma pena de de re-

clusão, de 1 a 5 anos de prisão, se não 
constituir crime mais grave.

Na prática, trata-se de uma ti-
pificação da violência sexual, isto é, 
a importunação sexual passa a ser 
configurada como crime. Até 23 de 
setembro de 2018, não havia na le-
gislação brasileira um tipo penal es-
pecífico para classificar esse tipo de 
violência. 

O fato de o abuso não ser pro-
priamente físico também dificultava 
sua interpretação em termos legais, 
recaindo sobre a vítima.

A penalidade é aumentada em 
até dois terços se o crime for prati-
cado por alguém que mantenha – ou 
tenha mantido – relação de intimi-
dade, afeto ou com fim de confiança 
com a vítima. Também está previsto 
aumento semelhante para punição 

de estupro coletivo (quando envolve 
dois ou mais abusadores), e para o 
chamado estupro corretivo, ou seja, 
quando o ato é praticado com o obje-
tivo de “controlar o comportamento 
sexual da vítima”. Da mesma forma, 
o aumento da penalização está pre-
visto quando o crime em questão 
resultar em gravidez.

O texto também passa a consi-
derar crime a divulgação de vídeos 
e fotos de cenas de sexo, nudez ou 
pornografia sem o consentimento da 
vítima.

Com perfil falso no Facebook, ho-
mem é indiciado por enviar “nudes” a 
mulheres no RN

A Delegacia de Polícia Civil de 
Ielmo Marinho, na Grande Natal, 
divulgou nesta quinta-feira 22 que 
indiciou um homem de 29 anos pela 

suspeita de praticar o crime de im-
portunação sexual, promovido por 
meio de um perfil falso na internet.

De acordo com as investigações, 
o suspeito criou um perfil falso no 
Facebook, e através de mensagens 
enviava conteúdos de cunho sexual e 
pornográficos, os chamados “nudes” 
para algumas mulheres da cidade.

O suspeito foi indiciado pela sus-
peita do crime de importunação se-
xual continuado. Os policiais civis de 
Ielmo Marinho darão continuidade 
às investigações para identificar ou-
tras eventuais vítimas do investigado.

A Polícia Civil solicita que outras 
vítimas procurem registrar o bole-
tim de ocorrência e que a população 
continue enviando informações, de 
forma anônima, através do Disque 
Denúncia 181.
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SUA CAMPANHA 
EM BOAS MÃOS.
Na corrida eleitoral é importante ter 
visibilidade e conseguir chegar aonde o 
eleitor está. Lembre-se de que o seu 
material de campanha diz muito sobre 
você, é preciso ter algo marcante e de 
qualidade para mostrar aos seus 
eleitores. Só uma gráfica completa 
comocomo a iGráfica pode oferecer o preço, a 
confiança e a qualidade que você 
procura.

(84) 98758-0144 | 2020-1900

FALE COM QUEM GARANTE 
QUALIDADE, PREÇO E CONFIANÇA.

SANTINHOS • COLINHAS • BOTTONS  
FOLDER/INSTITUCIONAL  • BANNER
ADESIVO VIDRO TRASEIRO • LEQUE
CARTAZ LAMBE-LAMBE • CARTAZ

BANDEIRA COM BASTÃO PARA CAMPANHA 
 - OUTROS MATERIAIS SOB CONSULTA -

*

* Oferta válida mediante apresentaçao do orçamento da 
concorrência para materiais idênticos.

NUDES?  É crime a divulgação de 
vídeos e fotos de cenas de sexo, nudez ou 
pornografia sem o consentimento da vítima

 19

5 anos

é o número de casos de 
importunação sexual registrados 

em 2020

é a pena máxima a prática 
de atos libidinosos contra a 

dignidade sexual

DIVULGAÇÃO

A Lei 13.781 alterou o artigo 215-A do Código Penal brasileiro, passando 
a criminalizar a prática de atos libidinosos contra a dignidade sexual, 
que até então era considerado como contravenção penal punido com 
multa, ou seja, ação de baixa gravidade e de punição mais branda.

É LEI!



10 GERAL SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2020   |

Alunos da rede estadual 
voltam às aulas presenciais 
em fevereiro de 2021
ANO LETIVO | Secretaria Estadual de Educação e Cultura definiu regras para que as escolas públicas da rede 
fechem 2020 com o cumprimento de 75% da carga horária, de forma não presencial, até 18 de dezembro

A Secretaria Estadual de Educa-
ção e Cultura (Seec) definiu nes-
ta quinta-feira 22 as regras para 

o término das atividades curriculares 
do ano letivo de 2020. O órgão gestor 
da Educação potiguar definiu que a re-
tomada das aulas presenciais a partir 
do dia 1º de fevereiro do próximo ano.

A secretaria também definiu que 
todas as unidades escolares devem 
desenvolver atividades não presenciais 
para atingir 75% da carga horária míni-
ma do ano letivo de 2020 — 800 horas 
correspondentes — até o dia 18 de de-
zembro.

De acordo com Seec, o restante do 
ano letivo de 2020 será cumprido no 
período de 1º de fevereiro a 12 de mar-
ço  de 2021, com a efetivação do ensino 
híbrido, associando atividades presen-
ciais e não presenciais.

As normas para o encerramento 
do ano letivo deste ano foram publica-
das no Diário Oficial do Estado (DOE) 
desta quinta-feira 22.

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, as aulas da rede pública 
foram suspensas em 18 de março. Des-
ta forma, com o novo plano de retoma-
da das atividades escolares, os alunos 
de escolas estaduais só retornarão às 
salas de aula no segundo bimestre do 
próximo ano.

O documento, no entanto, não traz 
a data para início do ano letivo de 2021. 

A pasta informou que as unidades 
escolares que iniciaram as atividades 
não presenciais devem elaborar Rela-
tório Parcial do Plano de Atividades 

com base nos registros realizados pelos 
professores de cada componente curri-
cular, sob a supervisão do coordenador 
pedagógico e da equipe gestora.

A carga horária anual das etapas 
e modalidades de ensino das escolas 
da rede estadual, referente ao ano 
letivo 2020, será definida no contexto 
das negociações do calendário es-
colar para os anos letivos  de 2020 e 
2021. A meta é evitar prejuízos para 
os estudantes, especialmente daque-
les que estão cursando o último ano 
dos Ensinos Fundamental e Médio e 
suas modalidades.

Ainda de acordo com a Seec, as 
atividades presenciais, de natureza ex-
cepcional, devem ser implementadas 
de forma gradativa e planejada, con-
siderando as especificidades de cada 
região e da unidade de ensino, bem co-
mo os dados epidemiológicos e as ade-
quações estruturais e de biossegurança 
das unidades de ensino, devidamente 
autorizadas pela Secretaria Estadual 
de Educação

PLANEJAMENTO
As escolas que não iniciaram as 

atividades não presenciais terão de 
encaminhar plano de atividades à Se-
cretaria Estadual de Educação. 

O documento deve incluir propos-
ta de calendário para reposição inte-
gral do ano letivo de 2020 até 2021. 

Além disso, as escolas devem 
elaborar uma proposta de reposição 
integral da carga horária de 2020, arti-
culada ao ano de 2021, definindo dias e 

horários alternativos, até 10 de novem-
bro de 2020.

Para concluírem uma etapa 
de ensino, os estudantes devem 
ter preenchido todos os requisitos 
de participação nas atividades 
desenvolvidas pelo professor por 
componente curricular e ativida-
des diversificadas, devidamente 
comprovadas no relatório do pla-
no de atividades, com o registro de 
100% da carga horária mínima até 
o fim do ano letivo de 2020, em 12 
de março de 2021. Os estudantes 
das etapas conclusivas que não 
atingiram o percentual de 75% de 
participação terão de cumprir pla-
no de recuperação para reposição 
da frequência e da aprendizagem. 

No caso dos componentes 
curriculares sem professor, a es-
cola deve planejar estratégias 
para assegurar a conclusão dos 
estudantes. Os estudantes que não 
tiveram acesso às atividades não 
presenciais devem ser localizados 
pelo serviço de busca ativa escolar. 
Após isso, a escola elaborará e exe-
cutará um plano de inserção nas 
atividades escolares para garantia 
da aprendizagem até o fim do ano 
letivo 2021.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as aulas da rede pública do Rio Grande do Norte foram suspensas em 18 de março

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

CONCLUSÃO DAS 
ETAPAS DE ENSINO 
NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONVENÇÃO DAS IGREJAS 
EVANGÉLICAS PENTECOSTAIS O BRASIL PARA CRISTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Pelo presente, ficam CONVOCADOS os pastores, presbíteros e evangelistas das IGREJAS EVANGÉLICAS 
PENTECOSTAIS O BRASIL PARA CRISTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que estejam aptos, segundo 
as disposições estatutárias, a terem palavra e voto, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se partir das 15:00hs do dia 07/11/2020, nas dependências do TEMPLO CENTRAL da IGREJA EVANGÉLICA 
PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM NATAL/RN, localizado na Rua dos Paiatís, nº 1513, Alecrim, Natal/RN, 
CEP nº 59037-150, a fim de deliberar sobre os assuntos elencados adiante:  
1. Ratificação da CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS PENTECOSTAIS O BRASIL PARA CRISTO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CONIBRAC/RN;  
2. Regularização jurídico-administrativa da CONIBRAC/RN;  
3. Deliberação, aprovação e eleição de junta governativa provisória da CONIBRAC/RN, com mandato até 22/05/2021;  
4. Deliberação sobre as primeiras medidas a serem tomadas concomitantemente com a aprovação dos itens anteriores;  
5. Deliberação sobre a atualização e reforma do Estatuto Social da CONIBRAC/RN; e  
6. Convocação da eleição dos membros da Diretoria Executiva; Conselho Fiscal; Comissão Ministerial e de Ética; e 
designação de líderes de Departamentos Estaduais da CONIBRAC/RN.  

Natal/RN, 11 de outubro de 2020. 
LUIZ MOREIRA DIAS - Pastor e fundador ativo da CONIBRAC/RN - CPF/MF nº 096.352.464-04 
SAMUEL ALVES DE MOURA - Pastor e fundador ativo da CONIBRAC/RN - CPF/MF nº 156.506.424-00 
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FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RN – FTI/RN - CNPJ 08.429.821/0001-50 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A FTI/RN, devidamente autorizada pelo SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DO RAMO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA DO ESTADO DO RN- SINTICOCIP/RN – CNPJ 
36.104.158./0001-59, convoca todos trabalhadores nas indústrias do Ramo Específico da Construção Civil Pesada, 
Com base territorial nos seguintes Municípios de Acari/RN, Caicó/RN, Carnaúba dos Dantas/RN, Cerro Corá/RN, 
Cruzeta/RN, Currais Novos/RN, Equador/RN, Florânia/RN, Ipueira/RN, Jardim de Piranhas/RN, Jardim do Seridó/RN, 
Jucurutu/RN, Jundiá/RN, Lagoa Nova/RN, Ouro Branco/RN, Parazinho/RN, Parelhas/RN, São Fernando/RN, São João 
do Sabugi/RN, São José do Campestre/RN, São José do Seridó/RN, São Miguel do Gostoso/RN, São Vicente/RN, 
Serra Negra do Norte/RN e Timbaúba dos Batistas/RN para participarem de assembleia geral Extraordinária da 
supracitada entidade, a ser realizada no dia 27/10/2020, Na localidade de Barra de Santana, comunidade Rural s/n 
Jucurutu/RN, em primeira convocação às 12h00min com o número legal de presentes ou em segunda convocação às 
13:00h30min, com qualquer número de  presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) Apresentação, discussão 
e aprovação da pauta de reivindicações para convenção coletiva a vigir  a partir de  1º de Novembro 2020 a 30 de 
outubro 2021, e sua data base 1º de Novembro b) Autorização da assembleia para entrar com dissídio coletivo de 
trabalho caso fracasse as negociações e indicativo de greve; c) Autorização prévia e expressa para recolhimento da 
contribuição negocial para custeio das entidades acordantes, associados e beneficiários. d) Mensalidades associativas 
descontada em folha de pagamento. e) outros assuntos de interesses da categoria.  

Natal-RN, 22 de outubro de 2020. 
Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE COSTA DAS DUNAS ENERGIA S.A., (10.401.225/0001-03), torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença de Operação para a Subestação 
Gameleira, localizada na Fazenda Santa Célia, s/nº, Zona Rural do município 
de Touros/RN.

Rodolfo Sirol
Diretor de Sustentabilidade

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

JOSÉ VIRGULINO DA SILVA FILHO de CPF: 195.874.303-87, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO –Licença de 
Regularização de Operação, em favor do Requerimento de Registro de Licença para Extração de Areia-Argila na 
localidade Sítio Porteira – Zona Rural município de Pedro Velho/RN.

JOSÉ VIRGULINO DA SILVA FILHO
Requerente - Responsável

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Thiago Teixeira de Paiva, CPF: 059.161.644-08, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS para a Carcinicultura, 
localizada na Fazenda Umbuzeiro, Arez/RN.

Thiago Teixeira de Paiva
Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 060/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE E COMPONENTE REFLETIVO, 
COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 11/11/2020 às 07h30min, através do endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na 
sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 22/10/2020. 

Francisco de Assis da Silva. 
Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 061/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DE LEI (BARROTES), COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão 
pública dar-se-á no dia 12/11/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 22/10/2020.

Francisco de Assis da Silva. 
Pregoeiro/PMM.
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Depois de um jejum de quase 
cinco anos, com alguns empre-
endimentos novos aqui e ali, a 

construtora  MRV, entre as 100 maiores 
empresas globais da construção civil, 
anunciou novos condomínios fecha-
dos em Natal, um em Cidade Satélite e 
o outro em Ponta Negra, dois públicos 
distintos do mercado.

Isso acontece no momento em que 
a construção civil aparece entre os 14 
seletos segmentos da economia que 
saíram na frente no processo de recu-
peração pós-pandemia, segundo um 
estudo do Itaú-Unibanco publicado na 
semana passada.

Entre os indicadores dessa reação 
estão o crescimento das vendas de 
cimento, o grande volume de � nancia-
mentos imobiliários e o mais recente 
índice de intenção de compra de um 
imóvel nos próximos meses pelos 
brasileiros, que é de 51%, segundo le-
vantamento Datastore Series, a melhor 
marca desde 2007.

Além disso, os números do mer-
cado de trabalho na construção civil 
também con� rmam o bom momento 
do setor com demanda em alta e a con-
� ança dos empresários aumentando, 
fazendo as construtoras projetarem 
novos lançamentos.

Segundo Rafael Mello, gestor de 
vendas da MRV, a companhia viu neste 
momento de pandemia uma possibili-
dade real de crescimento nas vendas.

“Tivemos um recorde histórico de 
vendas líquidas no trimestre, totaliza-
mos 12.183 unidades, um crescimento 
de 41,1% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado”, a� rma o executivo.

Para ele, essa reação do mercado se 
deve não só a maior importância que o 
lar ganhou no período de isolamento 
social, mas também pelas facilidades 
comerciais oferecidas, como taxas de 
juros historicamente mais baixas e fa-
cilidades no � nanciamento.

Além dos residenciais Praia de 
Pipa, em Ponta Negra, e Nova Amster-
dã, no Satélite, que juntos somam 336 
unidades, a MRV investirá mais de R$ 
53 milhões em obras de melhoria de 
infraestrutura urbana nas regiões dos 
novos empreendimentos com expec-
tativa de geração de mil postos de tra-
balho, diretos e indiretos. Juntos, serão 
336 novas unidades habitacionais. O 
VGV (Valor Geral de Vendas) dos em-
preendimentos não foi informado pela 
empresa.

 Com 41 anos de, a MRV é hoje  
uma plataforma de soluções habitacio-

nais com projetos adaptados às neces-
sidades de cada região do país.

Com um lucro líquido de R $ 124 
milhões no segundo trimestre deste 
ano, a MRV passou a adotar uma po-
lítica comercial mais agressiva nos 
últimos meses, oferecendo descontos 
em torno de 5% na venda dos imóveis 
como forma de ganhar liquidez e redu-
zir os estoques.

A companhia também registrou 
um resultado � nanceiro (saldo entre 
despesas e receitas com juros) positivo 
em R $ 15 milhões, que foi 64,8% me-
nor, explicado pelas captações no tri-
mestre, que somaram R$ 492 milhões.

Desse total, a empresa  informou 
ter destinado R$ 7,5 milhões para do-
ações. Sem este desembolso, o lucro 
chegado a R$ 131,5 milhões - o equiva-
lente a um recebimento de 30,7% em 
vez de 34,6%.

Cidade Satélite e Ponta Negra estão
na mira dos investimentos imobiliários
IMÓVEIS |  Mercado da construção civilá prepara novos lançamentos em Natal depois de um longo jejum de 
cinco anos; setor construtivo é um segmentos da economia que apresentam recuperação nos últimos meses

Motoristas e cobradores de ôni-
bus de Natal anunciaram que 
vão entrar em greve a partir 

desta sexta-feira 23. A con� rmação da 
paralisação aconteceu após uma ten-
tativa frustrada de negociação nesta 
quinta-feira 22, durante audiência na 
Justiça do Trabalho.

De acordo com o Sindicato dos 
Rodoviários (Sintro), a greve acontece 
devido à falta de pagamento de bene-
fícios aos trabalhadores, como vale-ali-
mentação e plano de saúde.

Em audiência de conciliação ocor-
rida nesta quinta-feira 22, na sede da 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 
o Sindicato das Empresas de Trans-
portes Urbanos (Seturn) sugeriu que 
a greve fosse adiada pelo menos até o 
dia 29, para que então as empresas pu-
dessem apresentar uma nova proposta 
aos rodoviários.

No entanto, as duas partes não 
fecharam acordo. Com isso, o Sintro 
decidiu entrar em greve.

A partir desta sexta-feira a frota de 
ônibus da capital circula com 40% da 
frota diária, segundo a categoria.

A greve dos rodoviários tinha sido 
anunciada, inicialmente, para a última 
segunda-feira 19. Contudo, com o agen-
damento de uma audiência de concilia-
ção na Justiça do Trabalho, o movimen-
to foi adiado por 48 horas. Na última 
quarta, ainda sob impasse, a categoria 
deu mais 24 horas para que as empresas 
de ônibus apresentassem uma propos-
ta. A de ontem não agradou.

Em março, a categoria também 
ameaçou parar, mas o movimento foi 
brecado depois que a Prefeitura do Na-
tal e o Governo do Estado anunciaram 
incentivos � scais para as empresas, 
que frearam o processo de demissão de 
funcionários. As empresas alegam di� -
culdades � nanceiras provocadas pela 
pandemia do novo coronavírus.

Motoristas de ônibus de Natal 
iniciam greve a partir desta sexta

TRANSPORTE

Sistema opera com frota reduzida em 60%

Índice de intenção de compra de um imóvel nos próximos meses, segundo pesquisa nacional
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                               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: a Sra. MARIE CHRISTINE ANDREE MASSABO, francesa, casada com o Sr. Jacques Leclercq sob o 
regime da separação de bens, ela professora aposentada, nascida aos 02/03/1950, com o Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE sob o n° V457001-R, e do CPF sob o n° 015.139.374-56, e ele, aposentado, Belga, nascido aos 
26/08/1958, com o CPF/MF sob o n° 015.139.364-84 e RNE sob o n° G173918-C, residentes e domiciliados na Rua das 
Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-000, vem através do 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 Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 1.243,85m² (mil, duzentos e quarenta e três metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel com 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.024.02.0768.0000.3 e 
sequencial número 1.005358.1, CEP: 59.178-000. Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 44,84m, com o Sr. 
Ricardo Silveira de Araújo e com o Sr. Renato Montalban;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 28,55m, com a pousada Jack 
e Jill;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 61,77m, com a Sra. Nadjane Almeida dos Santos e o Sr. Miguel Bernard Gage;- e, 
ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 1,69m, do ponto P5 ao P6 com 14,70m e do ponto P6 ao P1 com 7,14m com a Rua das 
Pedrinhas, totalizando 24,00m de limite Oeste.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
56.000,00. A 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. Ricardo Silveira de Araujo, a Sra. Francineide Alves 
Canela, a Pousada Jack e Jill, 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, 23.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

1° OFICIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN
Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro - Parnamirim/RN

Eguiberto Lira do Vale - Oficial do Registro
Luciana Christine Rodrigues do Vale - Substituta
EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

O 1° OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE PARNAMIRIM/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Titu-
los, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. Faz saber a todos quanto o presente EDITAL vi-
rem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade doArt. 26, § 4° e demais dispositivos aplicáveis da Lei 
n° 9.514/97, atendendo requerimento do credor, BANCO INTER S/A (CNPJ/MF sob n° 00.416.968/0001-
01), fica a fiduciante, Sra. ROSSINE BEZERRA DA CRUZ (CPF/MF sob n° 044.800.304-09) INTIMADA 
para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que venceremalita 
data do pagamento, acrescidos das despesas legais, exatamente como consta do § 1° do artigo citado, 
referente 6 Cédula de Crédito Bancário, n° 201827431, datado de 25 de outubro de 2018, com caráter de 
escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380 de 21/08/1964, alterada pela Lei 
5.049 de 29/06/1966, sendo pactuado em garantia fiduciária, registrado sob o n° R.3-, na matricula 53.742, 
deste Cartório, sob a denominação “Residencial Natal River” para fazer constar que foi construído o 
Apartamento 601, do Bloco B - Pitimbú, do Tipo “A”, localizado no 6° Pavimento Elevado, integrante 
do empreendimento denominado “Residencial Natal River”, situado na Rua Perpétua Silveira Cândido 
(antiga Rua Projetada), n° 75, esquina com a Avenida Maria LacerdaMontenegro (antiga estação velha 
do jiqui) no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias), a 
contar da publicação deste Edital, sob a pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação 
de propriedade do imóvel em favor do credor e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial. 
Deverá desconsiderar o presente e edital caso já houver quitado seus devidos débitos.

Parnamirim/RN, 21 de outubro de 2020.
MARIA MARTA BARRETO

 - Substituta -

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA 
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por PATRI DEZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 09.099.575/0001-88, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – 
art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um apartamento residencial nº 78 (duplex), 
no 7º e 8º pavimento do Bloco “A2” (Edifício Jacumã), do “Condomínio Smile Village Lagoa Nova”, situado na 
Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 2730, bairro de Cidade da Esperança em Natal/RN, composto de: sala de 
estar/jantar com 02 terraços, lavabo, escada, cozinha, lavanderia, w.c, dormitório de empregada, laje do ar 
condicionado, circulação, hall, banho, dormitório 01, dormitório 02 e suíte 01 com closet e banho e suíte 02 
com terraço e banho, com área real privativa coberta de 162,950m², área real comum coberta de 26,513m², 
área real comum descoberta de 130,911m², na qual está incluída a área correspondente a 3 vagas de 
garagem, mais a área real privativa descoberta de 8,340m², perfazendo a área real total de 328,714m². Av. 
7-32.701 (Alteração de nº) – Prenotação nº 101.766 (26.09.2018). Data: 28.09.2018. Procede-se a esta 
averbação instruída pela Certidão de Endereço nº 03325/2018. Numeração Oficial do imóvel, objeto da 
presente matrícula, que teve sua numeração alterada para o nº 2488. Matrícula nº 32.701 – Registro de 
Imóveis da 3ª Zona de Natal/RN. 1º LEILÃO 03/11/2020 às 14h00 - R$ 624.698,99 - e 2º LEILÃO 04/11/2020 
às 14h00 - R$ 1.094.739,90. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão 
da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI 
e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda 
ad corpus. Consolidação da Propriedade em 09/10/2020. Ficam os Fiduciantes ROBERTO WAGNER ROSA 
PEREIRA CPF 361.512.206-25 E VANESSA SILVA SOUSA ROSA PEREIRA CPF 360.259.598-62 – comunicado 
das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão 
tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020

A CPL comunica aos interessados que próximo dia 09 de novembro de 2020, às 09h, estará 
abrindo licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020, tipo menor preço 
global, cujo objeto é a REPARO, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS 
DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN. O edital completo estará à disposição dos 
interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de 07h às 13h, no endereço da 
Prefeitura na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 100, Centro, Serra de São Bento/RN – Sala 
de Licitações ou no portal de licitações do TCE/RN: http://licitafacil.tce.rn.gov.br. 

São Bento/RN, 22 de outubro de 2020
À COMISSÃO
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ZAPPING

O chef Erick Jacquin, de 55 anos de idade, 
conhecido como um dos jurados do Masterchef, 
testou positivo para coronavírus. Ele realizou um 
exame antes da gravação do programa Minha Receita 
e foi diagnosticado com Covid-19. “O chef está 
assintomático, passa bem e seguirá em casa cumprindo 
a quarentena. As gravações do programa Minha 
Receita, realizadas fora da emissora, estão suspensas”, 
diz o comunicado divulgado pela Band. 

ERICK JACQUIN É 
DIAGNOSTICADO COM 
CORONAVÍRUS

A coach do 
emagrecimento Mayra Cardi 
está investindo pesado na 
construção da sua nova 
mansão, no interior de 
São Paulo. Esta semana, 
a in� uencer deixou seus 
milhões de seguidores 
babando ao ostentar o seu 
novo banheiro. A moça, 
que gosta de causar nas 
redes admitiu que apesar de 
muito bonito, nunca entrou 
na banheira do seu novo 
cômodo.

A ex-participante de “A fazenda” Andressa Urach mostrou no seu 
Instagram o processo de remoção de duas de suas tatuagens. Andressa está 
apagando os desenhos que tinha no ombro e na barriga, após já ter feito o 
mesmo em outras partes do corpo. Ela gravou um pouco do procedimento, 

em que usou anestesia local para aliviar a dor.

MAYRA CARDI 
POSA NUA 
EM BANHEIRO DE 
NOVA MANSÃO

ANDRESSA URACH MOSTRA PROCESSO DE 
REMOÇÃO DE TATUAGEM NA BARRIGA
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DIAGNOSTICADO COM 
CORONAVÍRUS

A ex-participante de “A fazenda” Andressa Urach mostrou no seu 
Instagram o processo de remoção de duas de suas tatuagens. Andressa está 
apagando os desenhos que tinha no ombro e na barriga, após já ter feito o 
mesmo em outras partes do corpo. Ela gravou um pouco do procedimento, 

ANDRESSA URACH MOSTRA PROCESSO DE 
REMOÇÃO DE TATUAGEM NA BARRIGA

O ator e agora 
empresário Carlos 
Casagrande, que estava no 
ar até o mês passado com 
a reprise especial de “Fina 
Estampa”, continua vivendo 
em Miami, nos Estados 
Unidos com a família, mas 
mesmo assim não perdeu 
os vínculos com o Brasil. 
O ex-modelo e ator de 51 
anos acaba de inaugurar 
uma cafeteria em Goiânia, 
capital de Goiás.

AOS 51, CARLOS 
CASAGRANDE 
ABRE CAFETERIA 
EM GOIÁS

mesmo em outras partes do corpo. Ela gravou um pouco do procedimento, 
em que usou anestesia local para aliviar a dor.
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NATHALLYA MACEDO

Uma longa história de 
direitos renegados. Não é 
necessário voltar muito 

no tempo para relembrar que as 
mulheres não podiam votar, muito 
menos trabalhar fora de casa, 
estudar... en� m, foram inúmeras 
lutas passadas para alcançar uma 
existência minimamente digna. 
Hoje, infelizmente, ainda perdura 
uma sociedade machista – baseada 
no patriarcado – que, de maneira 
sorrateira, impede a evolução 
da igualdade, em entrelinhas 
estereotipadas e discursos � oreados.   

Para marcar a existência como 
mulher, a potiguar Aiyra lançou 
o primeiro clipe da carreira nesta 
quinta-feira 22. O registro audiovisual 
é da música “Despensar”, que faz 
parte do álbum de estreia da artista, 
“Quebra-Vento”. O vídeo, gravado em 
Macaíba, tem a participação especial 
de Mãe Beth de Oxum e da dançarina 
Rozeane Oliveira, do coletivo CIDA, 
com direção de Rodolfo Rodrigues 
e produção de Talita Yohana, 
contemplado por edital do Sebrae RN. 

“A faixa ‘Despensar’ foi feita para 
contrapor a lógica do intelecto acima 
de tudo. Já que estamos sempre 
buscando a validação do outro 
através do conhecimento, acabamos 
esquecendo a nossa intuição, que 
é algo forte e único. Acredito que 
nós, mulheres, precisamos buscar 
um equilíbrio entre o raciocínio e 
o alimento intuitivo, como forma 
de aprendizado signi� cativo e 
construtivo”, contou, em entrevista 
ao Agora RN. 

Aiyra é graduada em música pela 
UFRN e começou a se interessar 
por arte aos 16 anos. Participou de 
vários projetos como percussionista, 
inclusive, da orquestra sinfônica da 
universidade. Em 2016, começou 
a compor letras autorais após 
incentivo de amigas da banda que 
participava na época. “Frank Lemos, 
um grande amigo, também me 
ajudou a iniciar esse processo de 
composição. De 2017 para cá, venho 

colocando essas criações no mundo”.       
Agora, aos 33 anos, a artista 

divide o tempo entre a carreira e 
a família. Ela é mãe da pequena 
Pérola, 6, e leva como missão de 
vida o ensinamento do poder da 
mulher para que a � lha entenda o 
próprio lugar no mundo. “Quero 
que ela saiba que não dependemos 
de ninguém”, a� rmou. E a 
representatividade feminina é tema 
recorrente no primeiro disco de 
Aiyra. Lançado em outubro de 2019, 
o álbum “Quebra-Vento” tem 10 
faixas assertivas, que soam como 
� rmes manifestos pessoais acerca da 
temática.

Aliás, o próximo clipe será da 
faixa “Pariu a si mesma”, parceria 
entre Aiyra e Jú Ataíde, que deve ser 
lançado em novembro, carregando 
a� rmações fortes e simbólicas, como 
no trecho: “Toda mulher tem uma 
história de dor para contar/Uma 
solidão marcada na falta de amor/À 
beira do mar pariu a si mesma/E 
dormiu na madrugada/Estranha, 
não tem mais medo de nada”.   

Os takes revelarão as narrativas 
subjetivas de quatro mulheres 
diferentes. O vídeo, que será dirigido 
por Rita Machado, terá ainda a 
participação de Priscila Vilela, atriz 
da websérie de sucesso ‘Septo’. 
“Espero que as pessoas conheçam 
o meu trabalho e que entendam a 
mensagem de equidade que quero 
transmitir”, sublinhou.   

MÚSICA | Com o primeiro álbum da carreira repleto 
de letras assertivas, a cantora potiguar Aiyra eleva a
existência feminina em clipe lançado nesta quinta-feira 22

QR CODE
Acesse e assista ao clipe

de “Despensar”, de Aiyra, 
no YouTube

MÚSICA |

MULHER, 
PODER E 
SUBJETIVIDADE   

MÚSICA Cantora Aiyra é graduada 
em música pela UFRN e começou a se 
interessar por arte aos 16 anos
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PRESTANDO CONTAS 
Em tom de despedida, o 

deputado Sandro Pimentel (PSOL) 
tem aproveitado as últimas sessões 
na Assembleia Legislativa para 
apresentar e comemorar os projetos 
de sua autoria aprovados na Casa.  

QUALIDADE 
O parlamentar do PSOL 

contabiliza 20 projetos 
apresentados em menos de 
dois anos de mandato. “Minha 
comemoração não é só do ponto 
de vista quantitativo, é qualitativo 
também”, a� rmou. 

 IMPORTÂNCIA 
Inclusive, Pimentel vai 

encerrando a sua atuação no 
legislativo estadual com dois 
projetos importantes aprovados 
nesta quarta: o que veda a 
nomeação para cargos em 
comissão no RN de pessoas 
condenadas pela Lei Maria da 
Penha e o outro que modi� ca a 
legislação ambiental.  

 ATUANTE 
“Em especial, essas duas leis 

têm um grau de importância 
gigantesco, do ponto de vista 
social e do ponto de vista do meio 
ambiente”, ele avaliou. 

MEDALHA 
O ministro potiguar do 

Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, mostrou que 
continua tendo aprovação e apreço 
do presidente Jair Bolsonaro, 
apesar dos problemas enfrentados 
com o ministro Paulo Guedes, das 
notícias de mudança no órgão que 
comanda e das declarações do 
chefe sobre possíveis substitutos 
para seu cargo.  

 APROVADO 
Nesta quinta-feira, Rogério 

Marinho foi homenageado por 
Bolsonaro com a condecoração no 
grau Grão-Cruz da Ordem de Rio 
Branco, a mais alta distinção da 
diplomacia brasileira. “Agradeço ao 
presidente pelo reconhecimento”, 
disse ele ao postar vídeo recebendo 
a medalha durante formatura de 
novos diplomatas do Instituto Rio 
Branco. 

AGINDO NO NE 
Por falar em Marinho, ele tem 

comemorado as “entregas” feitas 
por ele, representando Bolsonaro, 
é claro, na região Nordeste. Para 
o ministro do RN, são grandes os 
desa� os “para fazer a água chegar 
no semiárido nordestino”.  

 ENERGIA SOLAR 
Rogério Marinho revelou ainda 

que o governo federal encontrou 
uma forma de implantar poços 
nas zonas rurais da região usando 
placa solar para gerar energia e 
bombear a água. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O Papa Francisco 

manifestou apoio à criação de leis 
a garantir a união civil de casais 
homoafetivos, segundo a Agência 
de Notícias Católica. A declaração 
foi feita no documentário 
“Francesco”, exibido na capital 
italiana nesta quarta-feira (21) 
como parte do Festival de Cinema 

é o de sempre, mas um dia a casa cai”. 
>>Deu na BBC que um novo 

estudo mostra que o deserto no 
noroeste da África esconde algo 
inesperado: “Cerca de 1,8 bilhão de 
árvores registradas, um número muito 
maior do que o esperado”. Mas elas não 
estão agrupadas em uma floresta, são 
solitárias.

de Roma. É o gesto mais enfático de 
Francisco aos direitos LGBT+ desde 
sua ascensão ao Papado, em 2013.  

>>Vinícios Torres Freire, do 
UOL: “Não se esqueça de tomar 
seu antibiótico da China. Show de 
demagogia desvairada de Bolsonaro 
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 PRESENÇA ILUSTRE 
A Escola da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande 
do Norte, em parceria com a 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), está 
trazendo o ex-ministro da 
Justiça do Brasil José Eduardo 
Cardozo para participar do Ciclo 
de Palestras virtuais sobre as 
Eleições 2020, com a realização 
de sua 4ª edição nesta sexta-feira 
23, de maneira virtual.  

OBJETIVO 
Encontro para conhecer 

detalhes e se informar sobre o 
pleito eleitoral, colaborando com 
a aproximação da população 
de temas relevantes acerca das 
regras eleitorais e o que há de 
mudanças neste ano. 

Para isso, especialistas em 
diversas áreas irão proferir as 
palestras. 

HOMENAGEM 
O presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado 
Ezequiel Ferreira, apresentou 
requerimento na sessão desta 
quinta-feira 22 com uma 
moção de congratulações aos 
desembargadores Vivaldo 
Pinheiro e Maria Zeneide 
Bezerra. 

Os magistrados foram eleitos, 
respectivamente, como novos 
presidente e vice-presidente do 
Tribunal de Justiça do RN para o 
biênio 2021-2022. 

EITA! 
Na contramão do discurso 

de Jair Bolsonaro, o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, disse que concorda com a 
obrigatoriedade de vacinação em 
casos “testados e comprovados”. 
Ele segue a lógica. 

Mas pode ser questão de 
tempo para virar mira da ira do 
chefe supremo. 

 O RJ NÃO É PARA AMADORES 
Reportagem na Veja alertou 

que a Anvisa recebeu uma 
denúncia de que falsas doses 
do imunizante da Universidade 
de Oxford para o coronavírus 
estariam sendo comercializadas 
por uma empresa na cidade 
de Niterói, no Rio de Janeiro. 
A queixa foi encaminhada no 
mês passado para avaliação e 
repassada para a Polícia Federal. 

 VISIBILIDADE 
Juntamente com o deputado 

federal Laércio Oliveira (PP/SE) 
e o presidente da Febrac, Renato 
Fortuna Campos, o empresário 
potiguar Edmilson Pereira 
de Assis, presidente do grupo 
Interfort Segurança, participou 
nesta terça-feira do lançamento 
nacional da campanha 
publicitária “Somos Essenciais”.

Publicitário e avô coruja Alexandre 
Macedo recebeu a visita do neto Vito 
em sua  Base Propaganda

Presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire 
foi muito festejado nesta quinta-feira, quando comemorou idade 
nova com direito a parabéns com bolo e velas em seu gabinete 

Rogério Marinho recebendo de 
Bolsonaro, ontem, a condecoração 
no grau Grão-Cruz da Ordem de Rio 
Branco, mais alta da diplomacia 
brasileira

AOS TRABALHADORES 
A “Somos Essenciais” é voltada para dar maior 

visibilidade aos 1,8 milhões de trabalhadores que, através de 
empresas especializadas, atuam no segmento de limpeza e 

conservação. No Brasil há mais de 42 mil empresas no setor 
de terceirização de mão de obra. 

A campanha será veiculada a nível nacional, inclusive no 
Rio Grande do Norte. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Aproveite as primeiras horas do dia para agilizar o trabalho 
e adiantar as suas tarefas. Lua e Vênus em boa sintonia 
farão tudo fl uir bem e você terá boas oportunidades de 
se destacar. Seus chefes estarão de olho e podem até 
premiar você com algum tipo de reconhecimento.

Lua e Saturno estão de rolê na sua Casa 4, em bom 
aspecto com Vênus, indicam que você pode ter 
novidades e alegrias em família no início do dia. Quem 
trabalha em casa ou em um negócio próprio também 
verá tudo fl uir bem e com bons resultados.

Estudos e leituras vão fl uir melhor no período da 
manhã e você terá muita facilidade para aprender. Você 
também vai esbanjar otimismo e bom humor, o que 
deve facilitar o convívio com as pessoas mais próximas. 
Talvez você tenha que abrir mão de alguns desejos

Você pode ter uma boa conversa com amigos no início do 
dia. Só precisa se lembrar de respeitar o distanciamento e 
de guardar os abraços para um outro momento. A Lua na 
Casa 4 indica que você poderá passar mais tempo em casa 
ou com a família.

Você pode querer mudar algumas coisas em casa no 
início do dia. Pode trocar alguns móveis de lugar, mexer 
na decoração ou até dar uma geral nos armários. Com a 
Lua na Casa 8, será mais fácil desapegar de coisas que só 
ocupam espaço, mas não têm mais serventia. 

Sagita, sextou com a Lua de rolê na sua Casa 2 e em 
trígono com Vênus na sua Casa 10. Isso sugere que 
você pode ter uma boa oportunidade de conquistar um 
aumento ou uma promoção no emprego no início do 
dia. Seria seu sonho? 

Unir-se aos colegas e trocar ideias sobre as tarefas em 
comum pode deixar o trabalho mais produtivo para 
todos. Claro que é preciso respeitar o distanciamento 
e todas as outras normas de proteção à saúde.eilidade. 
Cuidado para não perder dinheiro.

Caprica, o céu incentiva você a dar mais atenção às 
fi nanças e a pensar mais na sua estabilidade material. A 
Lua entra na sua Casa 2 e dará bons estímulos para você 
buscar novas formas de ganhar dinheiro. E como o astro 
está em um signo criativo e inovador.

Leão, meu cristalzinho, você pode ganhar uma boa 
grana com seu trabalho no começo do dia ou pode 
arranjar um serviço extra para reforçar o orçamento. 
Trabalhar em equipe também será uma opção vantajosa 
para hoje. 

Aquário, você pode fi car feliz e sentir alívío com a solução 
de alguns problemas logo cedo. Não tenha medo das 
mudanças, pois elas terão a bênção de Vênus e serão 
muito positivas para você. A Lua em Aquário deixa você 
ainda mais antenadx e criativx.

Seu entusiasmo continua acentuado - errado não tá, 
né, afi nal, sextou! Vejo que seu dia começará repleto 
de boas energias. Vênus em Virgem realça seu carisma 
e deve deixar o seu convívio com os outros bem mais 
gentil e harmonioso.

Sextou, peixinhos, e hoje unir-se aos colegas será uma 
ótima opção para agilizar o trabalho e chegar mais perto 
dos seus objetivos no início do dia. Mas aproveite as 
primeiras horas, porque depois, a Lua vai chegar à Casa 
12 e você tende a se fechar um pouco.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Para 2021, com a sua produção bem 
diminuída, a Globo irá intensifi car a 
exibição de conteúdos do Globoplay, 

GNT e Multishow...Muito mais 
do que já acontece agora, com o 

“Lady Night” e “Que História é Essa, 
Porchat?”.Em dezembro, Luciano 

Huck vai gravar nova temporada 
do “The Wall”...E, mais uma vez, 

utilizando-se dos estúdios da Vera Cruz, 
em São Bernardo do Campo.Está 
confi rmado para o início de 2021, o 
lançamento do fi lme “Lucicreide Vai 

pra Marte”, com Fabiana Karla, Renato 
Chocair e Lucy Ramos nos principais 
papéis...Muitas das suas cenas foram 
feitas no Parque da NASA, nos Estados 
Unidos.Ontem o SBT comunicou a 
substituição de Fernando Rodrigues 
por Roseann Kennedy no “Poder em 
Foco” a partir de novembro. Nota, 

aliás, antecipada por aqui.“Redação 
chocada”, afi rma alguém muito 

próximo de Glória Vanique, após a 
jornalista ser anunciada ontem pela 

CNN Brasil...De qualquer forma, o 
seu descontentamento na Globo já era 

conhecido.

Parabéns, Pelé, pelos 80 anos e por tudo

Moleque ainda, morando 
na Djalma Dutra, bairro da Luz, 
meus pais avisaram que o Orlando 
Duarte, jornalista, ia trazer o Pelé 
para almoçar em casa e que eu 
não podia contar pra ninguém.

Tinha que ser uma coisa 
rápida, para aproveitar o intervalo 
de “Os Estranhos”, novela que 
ele fazia na Excelsior e gravava 
na Vila Guilherme, para comer o 
que havia pedido: uma saladinha, 
arroz, feijão e batata frita.

Na saída, hora de ir embora, 
a rua inteira estava na porta e 

o Pelé fez questão de atender 
carinhosamente a todos. Como 
descobriram, não sei. Não fui eu.

E, na época, por ser cunhado 
do Orlando, foram várias outras 
ocasiões e muitos jogos, aquele 
com o Grêmio, por exemplo, no 
Pacaembu, quando ainda não 
eram permitidas substituições e 
ele terminou como goleiro. Ou 
vê-lo, já no alto da sua majestade, 
ir a pé da Vila Belmiro a Ulrico 
Mursa, ao lado dos companheiros 
do Santos, com tamanco de 
madeira e chuteira na mão, para 

um jogo contra a Portuguesa 
Santista.

Nas transmissões pela TV, 
Walther Abraão não falava o 
nome Pelé. Trocava por Ele. Mario 
Moraes só chamava de Fera. E teve 
milésimo gol, copas do mundo, 
tabelinhas e lances inesquecíveis.

Esta coluna que escreve sobre 
TV e artistas não poderia deixar 
de cumprimentar Pelé, o maior 
craque de todos os séculos, um 
astro dos gramados, no dia do seu 
aniversário de 80 anos. Muitos 
parabéns! 

DIVULGAÇÃO

GANHANDO ESPAÇO Neste sábado, Maria Cândida estará à frente do 
“Bem Estar”, da Globo, que vai ao ar dentro do “É de Casa”. Apresentação ao 
vivo, direto dos estúdios de São Paulo, cobrindo as férias de Michelle Loreto. 
Um dos quadros,  Mulher Ageless 40+, criado por ela, Maria Cândida, fala 
sobre a mulher madura, aquela que não se identifi ca com a idade cronológica.

    DE DUAS, UMA
Na Globo, existe a certeza que 

Rafa Kalimann, a ex-BBB, será 
escalada em uma novela das 21h, 
em seu primeiro trabalho como 
atriz.

A dúvida: se será em “Pantanal” 
ou “Olho por Olho”, do João 
Emanuel Carneiro.

TORCIDA
Apesar de o diretor Ricardo 

Waddington já ter declarado que o 
elenco do remake de “Pantanal” será 
inteiramente novo, segue a torcida 
por Cristiana Oliveira nas redes 
sociais e fora delas.

Para muitos, Cristiana 
deveria voltar como mãe da Juma 
Marruá.  

FIM DE ANO
A Globo deu início às gravações 

da sua Mensagem de Fim de Ano, 
com os trabalhos divididos em duas 
partes.

Enquanto alguns gravam de 

suas próprias casas, com uma 
equipe passando as orientações, 
outros, sempre um por vez, 
nos estúdios do Rio. Elizabeth 
Savalla e Flávia Alessandra já 
participaram. 

TÁ DENTRO
Danielle Winits vai continuar na 

“Dança dos Famosos”.
Recuperando-se de uma torção 

no tornozelo, já existe a decisão que 
ela voltará na repescagem.



16 ESPORTES SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2020   |

Impulsionados pelo sucesso de Jorge 
Jesus no Flamengo em 2019, cam-
peão nacional e da Libertadores, 

os dirigentes dos clubes brasileiros 
resolveram dobrar a aposta em técni-
cos estrangeiros nesta temporada e 
vêm colhendo frutos. Os três primeiros 
colocados do Brasileirão são coman-
dados por um pro� ssional de fora do 
País. O espanhol Domènec Torrent e o 
argentino Eduardo Coudet superaram 
algumas adversidades para levar Inter-
nacional e Flamengo ao topo da tabela, 
logo à frente de Jorge Sampaoli, que, em 
seu segundo ano consecutivo por aqui, 
vem novamente fazendo um trabalho 
competente, agora no comando do 
Atlético-MG.

Os três superaram as di� culdades 
relacionadas ao período de adapta-
ção dentro de uma nova realidade, 
com calendário espremido e aspectos 
culturais diferentes, e contrariaram a 
lógica “resultadista” para brilhar e levar 
suas equipes às primeiras posições do 
torneio nacional. Mais do que os re-
sultados positivos, eles foram capazes 
de implementar os seus conceitos de 
futebol e conseguiram fazer seus times 
desempenharem um futebol agradável. 
Todos são conhecidos pelo jogo ofen-
sivo, organizado, de intensidade e que 
prioriza a posse de bola. Essa “invasão” 
não é algo novo, mas o País iniciou a 
temporada com o número recorde de 
treinadores estrangeiros. Apenas entre 
os times da Série A eram quatro pro� s-
sionais “importados”. Hoje são três.

“Em um país onde há tantos bons 
jogadores, implementar ataques é, para 

mim, muito alentador. Vir ao Brasil pa-
ra recordar aqueles times do Brasil com 
tanta hierarquia e tanto ataque. Estou 
tratando de voltar um pouco na histó-
ria”, reforçou Sampaoli, em entrevista 
recente. “Pensamos muito mais em fa-
zer um gol no adversário do que defen-
der o nosso próprio. Teremos uma equi-
pe que, onde quer que jogue, defenderá 
sempre a posse de bola”, acrescentou.

“Tenho uma � loso� a muito pareci-
da à do treinador com quem trabalhei 
(Pep Guardiola) nos últimos dez anos. 
Gosto do jogo ofensivo. Pre� ro ganhar 
por 4 a 3 e não por 1 a 0. É importante 
também para o torcedor. Gosto de ter 
a bola, de ser protagonista”, explicou 
Domènec na sua apresentação no Fla-
mengo.

Depois de demitir Vanderlei Lu-
xemburgo, o Palmeiras é outro que está 
à procura de um gringo que venha com 
a missão de fazer com que o time volte 
a encantar o seu torcedor. O espanhol 
Miguel Angel Ramírez chegou a acertar 
bases salariais e � cou muito perto de 

ser anunciado, mas recuou e preferiu 
� car no Independiente del Valle. Um 
treinador de fora, no entanto, segue 
no radar do clube, que tenta seguir 
uma tendência global de apostar em 
pro� ssionais do exterior. Quique Seti-
én, ex-Barcelona, e o argentino Gabriel 
Heinze são cogitados.

“Existe um movimento natural 
de abertura de mercado. Hoje os clu-
bes brasileiros procuram jogadores e 
também técnicos de fora, principal-
mente no mercado sul-americano. Os 
jogadores vêm e, consequentemente, 
os treinadores viriam também”, diz ao 
Estadão Rodrigo Caetano, diretor de fu-
tebol do Inter, que apostou em Coudet 
no começo do ano.

“É uma tendência global esse mo-
vimento. Essa ideia de trazer novas 
culturas para uma liga é um fenôme-
no mundial. Ele talvez se solidi� que 
mais porque esses pro� ssionais não 
estão contaminados por esse proble-
ma nosso de pressão por resultados 
imediatos”, avalia Rui Costa, executivo 
de futebol com passagens por Grêmio, 
Chapecoense, Athletico e Atlético-MG.

Como vêm de fora, os comandan-
tes “importados” muitas vezes não 
conhecem alguns jogadores brasileiros 
e isso pode ser positivo para eles. “Acho 
que o que contribui também é que o 
técnico estrangeiro não tem nenhum 
vínculo com os jogadores. Ele vem to-
talmente isento em fazer suas escolhas 
e opções. O técnico de fora vai analisar 
o momento e não o histórico”, opina 
Rodrigo Caetano.

No time mineiro, Rui Costa trouxe 

no começo deste ano o venezuelano 
Rafael Dudamel, que, no entanto, teve 
pouco tempo para mostrar serviço e 
foi demitido após dez jogos. O dirigen-
te também foi dispensado naquela 
ocasião. Essa pressa em obter resulta-
dos, na visão do executivo de futebol, 
é justamente um dos problemas que 
atrapalha os treinadores, estrangeiros 
ou brasileiros.

“Não há como fazer um trabalho de 
estruturação de mudança se não for da-
do esse tempo para o técnico. A grande 
adaptação que tem que ser feita é an-
terior à assinatura do contrato. Aquele 
pro� ssional escolhido, especialmente o 
estrangeiro, vai precisar de um tempo 
de adaptação”, analisa Rui Costa. Ele 
cita os exemplos do argentino Marcelo 
Bielsa e do alemão Jürgen Klopp, técni-
co de Leeds United e Liverpool, respec-
tivamente, para endossar sua opinião. 
Os dois fracassaram em suas primeiras 
temporadas e só conseguiram seus 
objetivos posteriormente. Quando che-
gou, Klopp, inclusive, ressaltou que os 
títulos só viriam depois de pelo menos 
três anos. E foi o que aconteceu com o 
seu Liverpool, que foi campeão euro-
peu, nacional e mundial.

Além de não dar tempo aos seus 
treinadores, alguns clubes têm falhado 
em não de� nir um per� l de pro� ssional 
que buscam para adotar o conceito de 
jogo que desejam. Falta, muitas vezes, 
coerência para os dirigentes.

Essa “dança das cadeiras” acaba 
prejudicando a qualidade do futebol 
brasileiro e também afeta a visão dos 
que vêm de fora têm daqui.

REPRODUÇÃO

Em alta, técnicos estrangeiros 
encantam com jogo ofensivo
BRASILEIRÃO | Impulsionados pelo sucesso de Jorge Jesus em 2019, campeão nacional e da Libertadores, os clubes brasileiros resolveram 
dobrar a aposta em técnicos estrangeiros em 2020. Os três primeiros colocados do Brasileirão são liderados por profissionais de fora do País

Espanhol Domènec Torrent e o argentino Eduardo Coudet superaram algumas adversidades para levar Internacional e Flamengo ao topo da tabela, logo à frente de Jorge Sampaoli, do Atlético

Pensamos muito mais em 
fazer um gol no adversário 
do que defender o nosso 
próprio”
“

JORGE SAMPAOLI
TÉCNICO DO ATLÉTICO MINEIRO

BRASILEIRO

O meia Arrascaeta pode 
ser a novidade do time do 
Flamengo para a partida de 
domingo, às 18h15, no Bei-
ra-Rio, em Porto Alegre, pelo 
Campeonato Brasileiro, contra 
o Internacional. O uruguaio 
participou do jogo-treino, nes-
ta quinta-feira, em que os atle-
tas da equipe rubro-negra, que 
não enfrentaram o Junior Bar-
ranquilla, pela Libertadores, 
encararam o sub-17, no Ninho 
do Urubu. O meio-campista, 
recuperado de uma lesão mus-
cular na coxa esquerda, fez um 
dos gols na vitória por 5 a 0.

Arrascaeta se machucou 
no dia 11, durante um treino da 
seleção uruguaia para o duelo 
com o Equador pelas Elimina-
tórias Sul-Americanas para a 
Copa do Mundo do Catar em 
2022. A participação do meia é 
importante, pois o jogo tem sa-
bor de ‘� nal’, pois vai reunir as 
duas equipes com mais pontos 
no Brasileirão. Ambas soma 34 
pontos, mas os gaúchos estão 
na frente pelo melhor saldo de 
gols (15 a 11).

Arrascaeta não joga há 
duas semanas desde a partida 
de estreia nas Eliminatórias, 
quando o Uruguai enfrentou o 
Chile e venceu por 2 a 1.

Outro que poderá � car à 
disposição do técnico espa-
nhol Domènec Torrent é o za-
gueiro Gustavo Henrique, re-
cuperado do corte que sofreu 
no testículo durante a goleada 
sobre o Corinthians, domingo, 
na Neo Química Arena, em 
Itaquera. O atleta � cou três 
dias em repouso, tomando an-
tibióticos. Nesta quinta-feira, o 
jogador não participou do jo-
go-treino, mas correu normal-
mente em volta do gramado.

ARRASCAETA 
DEVE REFORÇAR 
FLAMENGO CONTRA 
INTERNACIONAL
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