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INOVAÇÃO. 6 | Baseado em um novo modelo de pagamento de plataforma única, 
o PIX promete mudar relações comerciais e abreviar a era dos cartões de plástico

FIM DOS CARTÕES DE PLÁSTICO?FIM DOS CARTÕES DE PLÁSTICO?

POLÍTICA. 2 E 3 | Por suspeita de montagem/trucagem, magistrada Hadja Rayanne, da 3ª Zona Eleitoral,  suspendeu propaganda de Jean Paul Prates (PT) contra o prefeito Álvaro Dias 
(PSDB). Em outra decisão, a juíza ainda determinou a retirada das redes sociais de um vídeo produzido pelo Delegado Sérgio Leocádio (PSL), tambpem contra o prefeito de Natal

Juíza eleitoral mostra intolerância e 
suspende propagandas de candidatos

Fátima participa da 
abertura oficial da Festa 
do Boi 2020

Pandemia faz grávidas 
diminuírem consultas e 
exames no pré-natal

Ex-PM que dava ordens 
em ala com gente da 
Lava Jato está em Natal

AGRONEGÓCIO. 2 | Por causa da 
pandemia do novo coronavírus, 
pela primeira vez evento será 
realizado virtualmente

PESQUISA. 4 | Uma em cada 3 
mulheres entrevistadas disse que 
diminuiu a ida a consultas e a 
realização de exames presenciais

TEMIDO. 8  | merson Rodes ffoi preso 
no dia 3 deste mês suspeito de 
tentar entrar no Porto de Natal com 
238 quilos de cocaína 

Apesar da crise 
causada pela pandemia, 
inadimplência registra 
queda no País

Natal recebe primeira 
competição de vôlei do país 
com público, desde o início 
da pandemia

Ar-condicionado no 
Alecrim e outras propostas 
inusitadas do Todo 
Natalense

RECUPERAÇÃO. 10 | Número de empresas 
com dívidas em atraso recuou para 
o menor nível no ano, enquanto 2,5 
milhões renegociaram suas contas

SUPERLIGA C. 16 | O evento começa 
nesta terça-feira 13 e vai até o sábado 
17 no ginásio do Sesi, e marca a volta do 
público às competições esportivas

HUMOR. 13 | Mateus Ângelo, criador 
da página “Todo Natalense”, viralizou 
nas redes sociais com um vídeo de 
candidatura a vereador
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ELIZA ELSIE

A governadora Fátima Bezerra 
participará presencialmente da aber-
tura o� cial da Festa do Boi 2020, que 
será realizada nesta terça-feira 13 no 
Parque Aristófanes Fernandes, em 
Parnamirim, às 19h30. Por causa da 
pandemia do novo coronavírus, a 58ª 
Edição da Festa do Boi, maior e mais 
tradicional evento agropecuário do 
Nordeste brasileiro, será realizada 
este ano em caráter virtual. 

A solenidade de abertura contará 
também com a presença do secretá-
rio de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Pesca, Guilherme Saldanha, 
além de gestores dos órgãos governa-
mentais envolvidos no evento, como 
Emater, Emparn, Sedraf e projeto 
Governo Cidadão. 

A 58ª Exposição de Animais, Má-
quinas e Equipamentos Agrícolas do 
Rio Grande do Norte – Festa do Boi 
2020 – será realizada até o dia 23 de 
outubro. O evento é promovido pela 
Associação Norte Riograndense de 
Criadores (Anorc), com apoio e parti-

cipação do Governo do Estado. 
Todo o evento será transmitido 

pelo site www.festadoboirn.com.br e 
replicado nas redes sociais da Anorc 
e de outros parceiros da Festa do Boi 
2020. 

Presencialmente, Fátima participa da 
abertura oficial da Festa do Boi 2020
AGRONEGÓCIO | Por causa da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez na história a maior feira de agronegócios do Rio Grande do Norte será realizada virtualmente. Governadora 
participará presencialmente da abertura do evento, que será realizada nesta terça-feira 13 no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, na Grande Natal, a partir das 19h30. 

Governadora Fátima Bezerra durante a abertura da Festa do Boi em 2019. Este ano, ela também participa da abertura do evento, que será virtual

SERVIÇO

Abertura da Festa do Boi 2020
Dia: 13 de outubro 
Hora: 19h
Local: Parque Aristófanes 
Fernandes
O evento será transmitido pelo 
site www.festadoboirn.com.br

O candidato do PSL à Prefeitura de 
Natal, Sérgio Leocádio, terá que retirar 
de seus per� s em redes sociais vídeos 
em que agride o prefeito e candidato 
à reeleição Álvaro Dias (PSDB). A or-
dem judicial é da juíza Hadja Rayan-
ne, responsável pela � scalização da 
propaganda eleitoral. Para ela, estão 
“presentes os requisitos necessários 
ao deferimento da liminar requerida”. 
A decisão indica que a Justiça Eleitoral 
será pouco tolerante com candidatos 
que recorrerem a agressões pessoais 
ou mesmo baixarias em suas peças de 
propaganda.

A coligação Avança Natal, liderada 
por Álvaro, pediu a liminar contra Leo-
cádio por ter enxergado nos vídeos que 
o candidato do PSL postou em suas 
redes sociais ataques verbais e o come-
timento dos crimes de calúnia, injúria 
e difamação. O conteúdo agora consi-
derado irregular pela Justiça Eleitoral 

foi publicado nos per� s o� ciais de Leo-
cádio no instagram, facebook, twitter e 
youtube e terá que ser retirado.

A juíza Hadja Rayanne considerou 
“pertinente” a alegação e determinou 
a suspensão imediata dos vídeos. Ela 

ainda vai julgar no mérito do mesmo 
processo o pedido de direito de resposta 
também requisitado. A coligação Avan-
ça Natal sustenta a necessidade de “es-
clarecer e trazer a verdade à população 
quanto à propaganda combatida”.

Delegado Sérgio Leocádio, que disputa a Prefeitura de Natal, terá que tirar vídeo das redes 

Sérgio Leocádio tem que suspender 
vídeos com ataques a Álvaro Dias

JUSTIÇA ELEITORAL

O Governo do RN, através da 
Fundação José Augusto (FJA), pu-
blicou no Diário O� cial do RN o 
aviso de licitação para os primei-
ros cinco editais para a Lei Aldir 
Blanc de Emergência Cultural. As 
inscrições dos projetos poderão 
ser feitas entre os dias 3 e 9 de 
novembro por um e-mail criado 
para cada edital, disponibilizados 
no site www.cultura.rn.gov.br. A 
publicação dos resultados será di-
vulgada no dia 4 de dezembro.

“Esses editais foram construí-
dos a muitas mãos, pois buscamos 
atender às solicitações feitas pela 
classe produtiva da cultura. Cien-
tes de que este foi um dos setores 
mais prejudicados na pandemia 
do novo Coronavírus, colocamos 
uma força-tarefa do Governo para 
que todos os trâmites da Lei Aldir 
Blanc ocorram com transparência 
e celeridade”, pontuou a governa-

dora Fátima Bezerra.
Os editais divulgados neste sá-

bado são: Prêmio Cultura Popular 
de Tradição; Projetos Culturais 
Integrados e Economia Criativa; 
Programa de Apoio a Microproje-
tos Culturais; Formação e Pesquisa 
– Troca de Saberes à Distância; e 
Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres. 
Mais informações podem ser obti-
das através do endereço eletrônico 
duvidas.editais.fja@gmail.com

No decorrer da próxima se-
mana, mais cinco editais serão 
lançados, totalizando a destinação 
de recursos no valor de R$ 18,871 
milhões. Diversidade Sócio-Hu-
mana; Fomento à Cultura Poti-
guar 2020; Auxílio à Publicação 
de Livros, Revistas e Reportagens 
Culturais; Ecos do Elefante - Apoio 
Cultural ao Municípios Potiguares; 
e Projetos Editoriais e Aquisição 
de Livros.

Governo do RN libera cinco 
editais culturais

LEI ALDIR BLANC
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DESTAQUE 
Apoiado nos bastidores por dois 

ministros potiguares do governo Jair 
Bolsonaro, o atual prefeito de Natal, 
Álvaro Dias (PSDB), é favorito na 
disputa local, com 33% das intenções 
de voto, segundo a última pesquisa 
Ibope, analisou o jornal O Globo.

APOIADOR 
Se Álvaro Dias chegou ao 

partido em março, com o apoio 
de Rogério Marinho, ministro do 
Desenvolvimento Regional, que se 
afastou o� cialmente do tucanato 
pelas divergências nacionais entre 
Bolsonaro e o governador de São 
Paulo, João Doria, diz ainda o jornal 
carioca. “A coligação do atual prefeito 
tem ainda o PSD, legenda de Fábio 
Faria (Comunicações)”, conclui. 

ALEXVIANAALEX
NÃO EXPLÍCITO 

Embora seja próximo dos 
ministros, Álvaro Dias não poderá 
contar com o apoio explícito 
dos subordinados de Bolsonaro, 
porque o presidente proibiu que 
eles participassem ativamente da 
campanha, encerra O Globo. 

ALGEMAS 
A juíza Hadja Rayanne deferiu 

nesta segunda-feira 12 a suspensão em 
relação à propaganda do delegado Sergio 
Leocádio (PSL). Ela já tinha mandado 
suspender a propaganda do candidato 
do PT Jean-Paul Prates por suspeita de 
montagem. A propaganda de Sérgio 
Leocádio acusa o prefeito de ter cometido 
o crime de peculato e ele usa algemas.

FESTA VIRTUAL 
A governadora Fátima Bezerra 

participa da abertura o� cial da Festa 
do Boi 2020, que será realizada, nesta 
terça-feira 13, no Parque Aristófanes 
Fernandes, em Parnamirim, às 19h00.  
A 58ª Edição da Festa do Boi, maior e 
mais tradicional evento agropecuário 
do Nordeste brasileiro, será realizada 
este ano em caráter virtual.

PRESIDENTA 
Pessoas próximas a Tereza 

Cristina (Agricultura) dizem 
ter visto a ministra animada 
com seu nome como opção 
para concorrer à presidência da 
Câmara, informou a coluna Painel, 
da Folha de S. Paulo. De acordo 
com a publicação, em conversas 
recentes, no entanto, a ministra 
tem dito que é do mesmo partido 
que o presidente Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), cuja reeleição não foi 
descartada, tem muito trabalho a 
fazer no ministério.

RETOMADA 
Começa hoje, e vai até sábado 

17 uma das etapas regionais da 
Superliga C de volei masculino. A 
competição acontece no ginásio do 
Sesi, e marca a volta do público às 
competições esportivas.

JOÃO GILBERTO / ALRN

A juíza Hadja Rayanne, da 3ª 
Zona Eleitoral, mandou suspender a 
veiculação de uma propaganda feita 
pelo candidato do PT à Prefeitura de 
Natal, Jean Paul Prates. Na decisão, 
tomada no domingo 11, a magis-
trada considerou a suspeita de que 
Jean usou, no vídeo, montagem e/ou 
trucagem para apresentar fatos inve-
rídicos contra o prefeito Álvaro Dias 
(PSDB), candidato à reeleição.

No sábado 10, o prefeito de Natal 
entrou com uma ação na Justiça Elei-
toral para pedir direito de resposta 
após o candidato do PT divulgar um 
vídeo nas redes sociais no qual o pre-
feito critica a situação da orla maríti-
ma da cidade.

MONTAGEM/TRUCAGEM
No entendimento da juíza elei-

toral, as provas inseridas no proces-
so “apresentam indícios do uso de 
montagem/trucagem passíveis de 
distorcer a realidade dos fatos”. Por 
conta disso, Hadja Rayanne veri� cou 
a necessidade de o judiciário agir 
rapidamente para evitar “potenciali-
zar eventuais danos” pela campanha 
petista.

No vídeo apresentado pela cam-
panha de Jean, foi extraído um trecho 
de uma entrevista do prefeito à Inter 
TV Cabugi na qual Álvaro aparece di-
zendo que Natal tem “uma das orlas 
marítimas mais feias do Brasil”. Em 
seguida, uma montagem enfatiza o 
último trecho da fala: “Mais feias do 
Brasil”. Antes, o próprio candidato 
Jean diz que a fala indica que Álvaro 
não gosta da cidade.

Na entrevista, o prefeito descre-
veu a situação da orla para fazer uma 
defesa da revisão do Plano Diretor, 
que, segundo ele, serviria para atrair 
investimentos imobiliários para a re-
gião costeira.

Por suspeita de montagem/trucagem, 
juíza suspende propaganda de Jean
LIMINAR | Decisão foi tomada pela juíza Hadja Rayanne, da 3ª Zona Eleitoral, que considerou a suspeita de que o candidato do PT usou, em vídeo, montagem e/ou trucagem para 
apresentar fatos inverídicos contra o prefeito Álvaro Dias (PSDB), candidato à reeleição. Jean divulgou vídeo no qual o prefeito critica a situação da orla marítima da capital

Em nota enviada à imprensa, candidato Jean Paul Prates, do PT, disse que nem todos os que disputam a Prefeitura de Natal nestas eleições parecem dispostos a fazer um debate constante e aberto

NOTA DE JEAN PAUL

Após a decisão da juíza, Jean Paul Prates soltou uma nota. Leia na 
íntegra:

A respeito da decisão judicial sobre a postagem em que o prefeito Ál-
varo Dias chama de feia a orla de Natal, lembro que, em 12 de setembro 
de 2019, ele concedeu entrevista ao jornal televisivo RN 2, exibido à noite 
pela InterTV Cabugi, a� liada da Rede Globo, a� rmando que “Nós temos 
uma das orlas marítimas mais feias do Brasil”.

A fala do prefeito repercutiu tanto, que outros veículos de comunica-
ção a reproduziram, dado o impacto negativo que teve junto a toda a po-
pulação de Natal. Isso explicita, portanto, que não se trata de fake news.

A decisão da Justiça, inclusive, atende parcialmente ao pedido de 
Álvaro Dias, determinando apenas a suspensão de nova veiculação da 
propaganda nas redes sociais. Além disso, a magistrada Hadja Rayanne 
negou a solicitação de direito de resposta, o que con� rma que o conteúdo 
da publicação não é falso.

A decisão judicial não é de� nitiva. A juíza ainda vai julgar o mérito 
da ação e concedeu apenas uma liminar ao candidato Álvaro Dias, que 
concorre à renovação do mandato.

Con� o na sabedoria da Justiça potiguar e rea� rmo que nossa 
campanha será sempre limpa e propositiva. Queremos o melhor para 
a cidade de Natal e, para alcançar esse objetivo, é preciso que os can-
didatos façam um debate constante e aberto. Infelizmente, nem todos 
parecem dispostos a uma campanha nesse nível.
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TSE, O IMPREVIDENTE
O site do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), utilizado para 
registrar pesquisas � cou fora do 
ar vários dias. O imprevidente 
TSE explicou que o site estava “em 
manutenção”, em plena campanha 
eleitoral, “sem prazo” para voltar a 
funcionar. Que vexame.  

PERDEU, MACRON
As eleições municipais da 

França foram a maior derrota do 
presidente Emmanuel Macron, 
desde que tomou posse. O partido 
En Marche, do crítico do Brasil 
perdeu nas capitais e no interior.

BEM NO SENADO
Na atual composição, o 

ministro do Supremo Tribunal 
Federal que mais recebeu votos 
favoráveis na votação de sua 
indicação pelo plenário do Senado 
foi o atual presidente, ministro 
Luiz Fux, com 68 dos 81 votos.

PAPO RETO
O ministro Humberto Martins 

presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, vai receber cidadãos 
para ouvir denúncias, críticas 

ou sugestões, sem advogados. 
Qualquer cidadão inscrito no 
programa do STJ “Fale com o 
Presidente”, terá dez minutos 
de conversa com o ministro, no 
tribunal.

IMOBILIÁRIA UNIÃO
Recentes resoluções da 

Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU) no DF agradaram o 
governador Ibaneis Rocha. Foram 
disponibilizados para venda 33 
imóveis da União em Brasília. É 
assim que se faz.

POSSIBILIDADE
Doutorando em Biotecnologia, 

o escrivão da PF Ney Almeida 
resolveu testar a vacina para 
bronquite contra o coronavírus 
e pediu patente após obter bons 
resultados com ratos. “Os vírus são 
da mesma família”, disse.

HORA DE INVESTIGAR
Como Bolsonaro disse que 

qualquer pessoa que ele convidar 
para um cargo será investigado 
pela mídia, já tem gente sugerindo 
que ele indique para o STF Adélio, 
que o esfaqueou. 

A situação da pandemia em âmbito mundial tem seguido, ao 
menos nos últimos dois meses, o padrão observado no Brasil no 
passado, com alta na média de novos casos e queda no número 
de mortes. Segundo o Worldometer, a média de casos subiu 18,1% 
desde 11 de agosto, de 261,5 mil para 308,8 mil novas infecções por 
dia, mas a média de óbitos no mesmo período caiu 12,6% passando 
de 6.002 para 5.245 por dia.

ÍNDIA É DECISIVA
A alta nos casos se explica 

com números da Índia, que 
passou o Brasil dia 6 de setembro 
com 4,16 milhões de casos e já 
superou os 7 milhões.

EUROPA AJUDOU
O temor da segunda onda de 

infecções na Europa se con� rmou 

e países como França, Reino 
Unido, Espanha e Itália viram 
uma alta nos casos.

BRASIL E EUA OPOSTOS
No mesmo período, o Brasil 

observou queda de mais de 15% 
nos novos casos. Nos EUA, houve 
alta de 21,7% nos casos nos 
últimos 30 dias.

De olho em burlar a Constituição para tentar se manter no poder, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) sabotou a comissão que iria modernizar o texto do 
regimento interno da Câmara. Seria cômico se não fosse trágico: a 

sabotagem aconteceu justamente pelo descumprimento do regimento, 
que determina designação dos membros pelo presidente caso os líderes 
partidários não o façam até 48h após o pedido de criação da comissão. O 
deputado JHC (PTB-AL) apresentou o requerimento em 17 de maio de 2017. 
Maia ignorou as obrigações por dois anos até “matar” a comissão. Em pleno 
século 21, a Câmara ainda traz no regimento a obrigação de notificar os 
deputados de convocações de reuniões... “por telegrama”. A revisão não é 
a única pedalada de Rodrigo Maia no regimento interno. Atualmente, há 32 
comissões aguardando indicação dos seus membros. Entre as malandragens 
de Maia, estão 12 PECs, como as que tratam de renda para famílias pobres e 
sobre contenção de despesas obrigatórias.
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Di� culdade para realizar exa-
mes, muito tempo con� na-
da, maior ansiedade, medo 

de contágio e desinformação são 
alguns dos novos dilemas vividos 
por grávidas ou puérperas em meio 
à pandemia do novo coronavírus. A 
emergência sanitária, na esteira de 
uma crise econômica de longa du-
ração, impactou negativamente as 
vidas de 67% das participantes da 
pesquisa Mulheres Grávidas e Puér-
peras diante do Coronavírus, reali-
zada pelo Instituto Patrícia Galvão e 
Instituto Locomotiva com usuárias 
da plataforma BabyCenter.

A chegada do novo coronavírus 
ao Brasil em meio à gestação causou 
medo a 85% das respondentes e tor-
nou mais difícil a experiência da gra-
videz para 84%. Apesar dos temores 
e sustos vividos, 85% das mulheres 
que não � zeram nenhum teste para 
Covid-19, independentemente de 
suspeita de contaminação, gosta-
riam de ter feito a testagem.

E para 87% a pandemia impac-
tou negativamente também no 
apoio recebido para cuidar do bebê, 
seja porque não tem ou terá ajuda 
seja porque tem ou terá menos aju-
da devido ao coronavírus; entre as 
que estão em puerpério – período 
de 45 dias pós-parto, ou seja, que já 
estão com o bebê em casa –esse im-
pacto negativo chega a atingir 90%.

A partir dos dados da pesquisa, 
o Instituto Patrícia Galvão desta-
ca que é preciso maior atenção do 
Estado e das instituições de saúde 
às mulheres grávidas e puérperas 
neste momento de emergência. O 
Instituto, que há 19 anos atua no 
campo dos direitos das mulheres e 
da comunicação, ressalta também 
a necessidade de serem desenvolvi-
das políticas especí� cas para essas 
brasileiras, como acesso a testes, 
regulamentação do afastamento do 
trabalho e extensão da licença-ma-
ternidade.

Informações atualizadas sobre o 
vírus, a Covid-19 e seus impactos na 
gravidez, puerpério, amamentação 
e para as crianças recém-nascidas 
são outra demanda urgente, que 
deve ser observada especialmente 
pelas equipes de saúde durante o 
pré-natal nas maternidades e nos 
hospitais. Políticas de saúde mental 
e suporte psicológico para gestan-
tes e puérperas, em um momento 
que já é difícil em situações tidas de 
normalidade, são consideradas ur-
gências pela equipe da pesquisa. Os 
dados do estudo chamam a atenção 
para o problema da garantia dos 
direitos de acesso a informações e 
condições que permitam seguir as 
orientações sanitárias para conten-
ção da pandemia.

Pesquisa revela: Pandemia faz grávidas 
diminuírem consultas e exames no pré-natal
ESTUDO | Uma em cada 3 diminuiu 
a ida a consultas e a realização 
de exames presenciais; o mesmo 
número disse não ter recebido 
orientação alguma nas consultas 
de pré-natal sobre como evitar a 
contaminação pelo coronavírus. 
Quase 60% tiveram redução de 
rendimentos e 28% das grávidas 
tiveram que continuar a sair para 
trabalhar. Uma em cada 3 não 
sabe onde vai deixar o bebê após 
a licença-maternidade. Para 84% 
a experiência da gravidez ficou 
mais difícil por causa da pandemia
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Pesquisa revela: Pandemia faz grávidas 
diminuírem consultas e exames no pré-natal 

Medo de sair de 
casa impacta 
pré-natal de 1 em 
cada 3 brasileiras 

Para 8 em cada 10 grávidas, a 
realização dos exames pré-natais 
ainda se dá, durante a pandemia, 
de forma exclusivamente presen-
cial, embora as gestantes inte-
grem os grupos de risco reconhe-
cidos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Ter que sair de casa para fazer 
os exames de acompanhamento 
gestacional durante o período 
preocupou muito 58% das mu-
lheres ouvidas na pesquisa. Para 
as que viveram a gravidez no iní-
cio da pandemia o índice de pre-
ocupação elevada foi de 68%. No 
período do levantamento, passa-
dos cinco meses da declaração 
de emergência internacional pela 
OMS e já com mais informações à 
disposição, 52% das grávidas ain-
da relataram muita preocupação 
ao ter que deixar o lar para mo-
nitorar as condições da gestação.

A pandemia fez com que uma 
em cada três mulheres reduzis-
se a frequência de realização de 
exames e consultas presenciais 
e muitas relataram terem dei-
xado de ser acompanhadas por 
parceiros ou parceiras. Para 39%, 
diminuiu a participação de côn-
juge nas consultas de pré-natal 
ou puerpério e 36% viveram essa 
diminuição no acompanhamen-
to em exames.

Ainda assim, 59% das parti-
cipantes da pesquisa relataram 
preferir o pré-natal presencial. O 
resultado pode estar relacionado 
a outro dado revelado pelo levan-
tamento: entre as que realizaram 

Menos renda, 
maior incerteza e 
mais trabalho 

A insegurança econômica le-
vou 28% das grávidas ocupadas a 
saírem de casa para trabalhar.

Entre as trabalhadoras que 
não estão saindo de casa tam-
bém há um alto índice de preo-
cupações: 31% delas não sabem 
com quem vão deixar a criança 
quando precisarem retornar ao 
trabalho presencial. Esse número 
tende a crescer se as creches (on-
de 16% responderam que os be-
bês vão ficar) estiverem fechadas 
ao final da licença-maternidade.

Para 70% a demanda de tra-
balho doméstico cresceu e 35% 
sentiram-se totalmente sobrecar-
regadas com as tarefas do lar e de 
cuidados.

Nove em cada 10 responden-
tes são casadas ou moram junto 
com o pai do bebê. E para 18% a 
chegada da pandemia fez aumen-
tarem as brigas em casa.

Desinformação sobre riscos 
de contágio e garantia de direitos

Como destacado anterior-
mente, é baixo o acesso a infor-
mações sobre contágio e pre-
venção: 31% disseram não ter 
recebido nenhuma orientação 
nas consultas de pré-natal sobre 
como evitar a contaminação pelo 
coronavírus. Embora a maioria 
(88%) sinta-se bem informada em 
relação ao risco do coronavírus 
para a população em geral, 56% 
não se sentem bem informadas 
sobre o risco de contágio para o 

o acompanhamento somente 
por teleconsulta, as que se dis-
seram satisfeitas foram apenas 
58%, diante das 85% que só foram 
atendidas presencialmente e 
consideraram satisfatório o aten-
dimento.

Diante de uma nova realida-
de que parece ter chegado para 
ficar ainda por muito tempo, os 
índices revelam a necessidade 
de as clínicas, os hospitais, as 
maternidades e os laboratórios 
investirem em condições de pres-
tação de serviço de qualidade à 
distância. Os resultados eviden-
ciam também uma alta demanda 
por alas exclusivas para grávidas 
e parturientes nas unidades de 
saúde, mais informações, afasta-
mento do trabalho, isolamento 
total e trabalho remoto.

recém-nascido e 41%avaliam não 
estarem bem informadas sobre 
os riscos específicos para as grá-
vidas.

Somente 32% relataram estar 
bem informadas sobre as medidas 
adotadas pela maternidade onde 
teve ou terá o bebê para evitar a 
contaminação pelo novo vírus.

Mais da metade das parti-
cipantes da pesquisa disse não 
saber se pode haver transmissão 
vertical (da mãe para a criança) 
em caso de infecção na gravi-
dez, um tema sobre o qual ainda 
estão sendo realizados estudos 
para comprovar essa relação. Já 
foi relatada a detecção de vírus 
em recém-nascidos, ainda sem 
confirmação se o contágio foi 
intrauterino ou durante o parto, 
e um estudo da Unesp identificou 
em junho genes de transmissão 

vertical da Covid.
A falta de informações im-

pacta também em outros direi-
tos. Apesar de a quase totalidade 
das mulheres (98%) ter relatado 
vontade de amamentar ou que 
estava em aleitamento materno, 
quase metade (49%) não ama-
mentaria caso estivesse com o 
vírus. O índice sobe para 67% nas 
classes D e E.

E, embora seja lei desde 2005 
― Lei 11.108 ―, 53% das mulheres 
que estavam grávidas durante 
o trabalho de campo da pesqui-
sa não sabiam se poderiam ter 
acompanhante no hospital no 
imediato pós-parto. Em alguns 
estados brasileiros ― a exemplo 
do Amazonas, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, São Paulo e Tocan-
tins ― e no Distrito Federal, as 
Defensorias Públicas têm atuado 

para assegurar esse direito das 
mulheres após hospitais terem 
proibido a presença de uma pes-
soa da escolha da mulher para 
acompanhar o parto.

SOBRE O ESTUDO
A pesquisa Mulheres Grávi-

das e Puérperas diante do Coro-
navírus  foi realizada pelo Insti-
tuto Patrícia Galvão e Instituto 
Locomotiva com apoio da ONU 
Mulheres e da plataforma Baby-
Center, em parceria com o Unicef 
e o UNFPA (Fundo de População 
das Nações Unidas). Participa-
ram do estudo online 2.753 mu-
lheres de 18 a 44 anos de idade de 
todas as classes sociais e regiões 
do país ―1.713 grávidas e 1.040 
puérperas ― entre 23 de julho e 8 
de agosto de 2020. A margem de 
erro é de 2,9 pontos percentuais.
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Existe uma padaria no Barro Ver-
melho, um bairro de classe mé-
dia de Natal, perto de escolas 

e grandes condomínios residenciais, 
que não aceita cartão, seja de débito 
ou crédito. Lá, todas as compras são 
feitas a dinheiro vivo ou então não 
tem venda, nem compra. 

Num tempo em que várias bar-
racas de praia vendem a débito e al-
gumas até a crédito, seja na Praia do 
Meio ou em Ponta Negra, a chegada 
do PIX – nome dado ao sistema de 
pagamentos instantâneos (SPI) cria-
do pelo Banco Central – promete 
mudar totalmente as regras do jogo.

Semana passada, nem o presi-
dente Jair Bolsonaro sabia o que sig-
nificava o PIX e teve que contar com 
uma mãozinha de um apoiador para 
explicar o que significa na famosa sai-
dinha do Planalto. 

as, desde o último dia 5 de outu-
bro, milhões de brasileiros com um 
smartphone e conta bancária já co-
meçaram a cadastrar chaves para ter 
acesso ao serviço. 

Na prática, ele liquida com o pa-
gamento de tarifas em serviços como 
Transferência Eletrônica Disponível 
(TED), o Documento de Ordem de 
Crédito (DOC), os cartões de débito 
e crédito e as transferências entre 
contas. 

Baseado em um novo meio de pa-
gamento de plataforma única, que já 
é largamente usado em países como 
a China e a Índia, o sistema envolve 
não só a participação dos bancos, 
mas também de  “fintechs” – aquelas 
startups que fornecem quase todos 
os serviços bancários com taxas mui-
to menores – e outras empresas de 
serviços financeiros. 

Carlos Noel, que ganha a vida co-
mo ambulantes na Praia do Meio, já 
sonha em entrar nessa depois traba-
lhar muito para conseguir uma conta 
em banco, já que o consumidor não 
paga taxas para usar os serviços e o 
dinheiro entra na conta em apenas 
alguns segundos.

Ou seja, sem bolsas, sem cartei-
ras, apenas com um celular e uma 
chave, que o usuário pode inscrever 
até cinco, para acessar e realizar a 
operação. E não vai faltar instituição 
financeira para dar respaldo, já que 
até o momento 900 delas já se ca-
dastraram, oferecendo o PIX a seus 
clientes. 

Também acabou o drama da dia-
rista Salete, que tem um filho traba-
lhando numa construtora em outro 
estado e que de vez em quando man-
da dinheiro para a conta da mãe, que 
cuida dos irmãos pequenos. 

Pagamentos no débito, transfe-
rências ou envios de DOC não deve-
rão levar mais do que 10 segundos 

pelo PIX e a transferência pode ser a 
qualquer hora do dia ou da noite, já 
que o serviço vai funcionar 24 horas, 
sete dias por semana, sem parada pa-
ra o cafezinho ou o almoço.

E, ao contrário da família do 
presidente Bolsonaro, que tem uma 
predileção especial pelas transações 
em dinheiro vivo, mais de 17 milhões 
de chaves foram registradas ao fim do 
terceiro dia de registro do PIX. 

INTERESSE PÚBLICO
Os cadastros começaram na 

segunda-feira (05/10) por meio dos 
canais digitais dos bancos e, de 
acordo com o Banco Central, foram 
contabilizadas 3,5 milhões de chaves 
só no primeiro dia, e 10,1 milhões no 
segundo. Portanto, interesse público 
não falta, especialmente por parte 
de milhões de pessoas que lotam as 
filas dos bancos para pagar boletos, 
principalmente, e que engordam o 
lucro dos bancos pagando por trans-
ferências que demoram a chegar para 
pessoas que, às vezes, não tem tempo 
para esperar. 

GOLPISTAS
É claro que os golpistas não per-

deram tempo e já colocaram no ar 
dezenas de aplicativos falsos com 
o nome PIX para tomar o dinheiro 
do trabalhador. A Kaspersky, uma 
empresa internacional de cibersegu-

rança que monitora o lançamento do 
PIX, calculou que 30 domínios com o 
termo “pix”, fraudulentos foram ca-
dastrados no Brasil só nas primeiras 
horas comerciais da segunda-feira 
(5/10), quando começou oficialmen-
te o cadastro das chaves do sistema.

As autoridades alertam que todo 
o cuidado é pouco e o consumidor 
do serviço receberá a oferta para 
se cadastrar dos próprios bancos 
que tenham conta e ninguém mais. 
Quem já opera suas transações por 
aplicativo da instituição receberá a 
comunicação por lá mesmo. 

Os criminosos podem usar os si-
tes falsos para tentar instalar softwa-
res no computador ou no celular da 
vítima, como o malware. Nesse caso, 
quando clica no link falso, o usuário 
é direcionado para um endereço que 
vai liberar o download de um arquivo 
ou de um aplicativo que pode instalar 
um RAT (ferramenta de acesso re-
moto) no dispositivo. Quer dizer, vai 
permitir que os fraudadores tenham 
acesso ao celular ou ao computador 
infectado e coletem as informações 
desejadas.

Para não cair nessa, não clique 
em links recebidos por e-mail, re-
des sociais ou SMS que oferecem o 
cadastro no PIX. Confie apenas no 
aplicativo do internet banking que já 
é usado ou baixado diretamente da 
instituição. 

FIM DOS CARTÕES 
DE PLÁSTICO? 
INOVAÇÃO |  Baseado em um 
novo modelo de pagamento 
de plataforma única, que já é 
largamente usado em países 
como a China e a Índia, o 
sistema promete mudar relações 
comerciais e abreviar a era dos 
cartões de plástico 

Basta usar o smartphone, 
onde já está instalado o aplicati-
vo do banco, e fazer a leitura do 
QR Code que será gerado para 
aquela operação de compra, 
presencial ou pela internet. No 
caso de transferência, basta ter o 
nome, CPF ou número de telefo-
ne do beneficiado e usar um dos 
dados para concluir o envio do 
dinheiro. E atenção: os bancos 
não podem cobrar nada pelos 
serviços da pessoa física. Mas eles 
poderão cobrar dos lojistas uma 
taxa pequena, mas o percentual 
será bem menor do que o cobra-
do atualmente sobre operações 
como débito ou crédito.

As transferências e pagamen-
tos são praticamente instantâ-
neos, coisa de até 10 segundos. 
Diferentemente, portanto, de 
um DOC ou TED, que precisam 
ser feitos em horário comercial e 
nos dias úteis, o PIX pode ser feito 
em qualquer dia ou horário e não 
tem mais essa história de com-
pensação ou cobrança de tarifa. 

Chances de fraude sempre 
há e por isso o usuário precisará 
de suas chaves ou senhas para 
entrar. 

Quanto maior o número 

Como usar
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CONHEÇA O PIX, A ONDA QUE 
PROMETE INVADIR SUA PRAIA

de � ltros de segurança, melhor, 
como senha de acesso para des-
bloquear a tela inicial do smar-
tphone e ao app do banco, leitor 
digital, facial ou outro recurso de 
segurança da instituição � nan-
ceira, com o usuário também po-
dendo pagar por meio da leitura 
do QR Code. E o usuário pode 
cadastrar até cinco chaves, em 
diferentes instituições.

Tanto os clientes como lojis-
tas poderão usar o sistema quan-
tas vezes quiserem, contudo, as 
instituições terão a permissão do 
Banco Central para limitar o valor 
máximo da operação.

Agora, a pergunta de ouro: 
será possível com o PIX sacar 
dinheiro fora dos caixas eletrôni-
cos? E a resposta é: sim. O usuário 
poderá fazer o saque em lojistas 
credenciados por meio de QR 
Codes. 

Funciona assim: o lojista gera 
um QR Code na maquininha, que 
será escaneado pelo cliente. O 
dinheiro em espécie � ca liberado 
para ser entregue ao cliente na 
hora. O saque está em desenvolvi-
mento e deverá ser disponibiliza-
do no primeiro trimestre de 2021. 
Também será possível agendar 
transferência, mas só se houve 
dinheiro disponível na conta. Do 
contrário, nada feito. 

PROMETE INVADIR SUA PRAIA

de � ltros de segurança, melhor, 
como senha de acesso para des-
bloquear a tela inicial do smar-
tphone e ao app do banco, leitor 
digital, facial ou outro recurso de 

Números
* 17 milhões é o núme-

ro de chaves registradas ao 
� m do terceiro dia de regis-
tro do PIX no Brasil;

* 30 é a quantidade de 
domínios fraudulentos 
com o termo “pix” cadas-
trados no país só nas pri-
meiras horas comerciais 
de entrada em vigor da 
plataforma;

* 900 é o total de insti-
tuições � nanceiras que já 
se cadastraram para ofere-
cer o PIX a seus clientes.

É o � m das agências?
Em 2015, apenas 21% 

das transações e atendi-
mentos bancários foram 
feitos pelo mobile banking 
em comparação dos 10% 
do ano anterior. 

Nessa ocasião, a pes-
quisa revelou que a grande 
maioria só usava o aplica-
tivo para consultar saldo 
(72%), pagar contas (3%), 

transferir dinheiro (2%) e 
outras transações não � -
nanceiras (23%).

No ano passado, uma 
pesquisa realizada pelo 
IDC, empresa de inteligên-
cia de mercado, apontou 
que mais da metade dos 
entrevistados de 18 a 49 
anos de idade na Colôm-
bia, Brasil e México usam 
o smartphone para acessar 
os serviços bancários e � -
nanceiros. 

Entre as pessoas de 30 
a 39 anos, o uso do smar-
tphone para acessar os 
serviços bancários e � nan-
ceiros chega a 61%.

No Brasil, nessa oca-
sião, 65% do total dos en-
trevistados já usam mais o 
aplicativo do celular para 
abrir uma conta bancária 
ou acessar um produto ou 
serviço do que ir pessoal-
mente a uma agência tra-
dicional, que somam 58%.
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O ex-policial militar paranaense 
Emerson Rodes Marques, que 
foi apontado em um livro que 

narra o cotidiano de ricos e podero-
sos presos em uma ala para investiga-
dos da operação Lava Jato, é um dos 
quatro suspeitos presos no início do 
mês por tráfico de drogas no Porto de 
Natal. Emerson Rodes Marques, co-
nhecido como Rodes, teve sua prisão 
em flagrante convertida em prisão 
provisória pelo juiz Federal Walter 
Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Va-
ra Federal, na capital potiguar.

No caso de Rodes, pelo fato de ele 
ser ex-policial, o magistrado deter-
minou que ele seja transferido para a 
carceragem da superintendência da 
Polícia Federal, em Natal. Atualmen-
te, o ex-PM encontra-se na Cadeia 
Pública de Ceará-Mirim, na região 
Metropolitana da capital potiguar.

EX-PM QUE DAVA ORDENS EM ALA COM PRESOS DA LAVA 
JATO É UM DOS PRESOS POR TRÁFICO NO PORTO DE NATAL
TEMIDO | Emerson Rodes 
Marques, que foi preso no dia 
3 deste mês suspeito de tentar 
entrar no terminal marítimo da 
capital potiguar com 238 quilos 
de cocaína, é personagem de 
um livro que o cita como um dos 
chefes de um presídio no Paraná 
que abrigava ricos e poderosos 
investigados pela Lava Jato

Os outros suspeitos presos junta-
mente com Rodes no Porto de Natal, 
e que também tiveram a prisão con-
vertida pelo juiz, são: Marcos Cezar 
Alexandre Pires Júnior, Lucas Farias 
Alboitt e Roberto Correa Pinheiro. O 
quarteto foi preso no dia 3 deste mês, 
ao tentarem ingressar no terminal 
marítimo da capital potiguar com 
um caminhão. No veículo, foram en-
contradas 238 quilos de cocaína. A 
droga, segundo a PF, seria embarcada 
para a Europa.

A prisão do quarteto aconteceu 
após uma investigação iniciada há 
um mês sobre uma movimentação 
suspeita de pessoas e vários veículos 
em um galpão localizado em Emaús, 
no município de Parnamirim, na 
Grande Natal. Um caminhão deixou 
o local e foi acompanhado por “ba-
tedores” e seguidos de perto pelos 
policiais federais. 

O motorista recebeu voz de pri-
são e, do lado externo, próximo ao 
portão de entrada do Porto, os outros 
homens foram presos quando davam 
cobertura e esperavam o desembara-
ço da “mercadoria”. Além do cami-
nhão, com eles, foram apreendidos, 
também, lacres de contêineres não 
utilizados e três carros, sendo dois, 
de luxo.

Ao serem conduzidos para a 
autuação na Superintendência da 
PF, todos os presos se recusaram a 
responder ao interrogatório e invo-
caram o direito constitucional de só 
falar em juízo.

Pela 6ª galeria do Complexo 
Médico Penal de Pinhais, a ala 
VIP destinada aos presos da La-
va Jato no Paraná, passaram um 
ex-ministro-chefe da Casa Civil 
(José Dirceu), um ex-presidente 
da Câmara (Eduardo Cunha), 
dois ex-governadores (Sérgio 
Cabral, do Rio, e Beto Richa, 
do Paraná), um senador (Gim 
Argello) e alguns deputados 
federais. Estiveram lá também 
empresários poderosos, como o 
empreiteiro Marcelo Odebrecht, 
à época o nono mais rico do pa-
ís, e Léo Pinheiro, acionista da 
OAS. Naquele presídio, porém, 
a liderança real estava nas mãos 
de dois detentos. O ex-policial 
militar Emerson Rodes Mar-
ques, e o ex-guarda municipal 
Kleverson Ávila Maia, o Batata. 
Ninguém, na sexta galeria de 

Liderança e o 
mais temido do 
presídio

Pinhais, fazia algo sem pedir per-
missão a esses dois. 

A narrativa acima foi publicada 
em novembro de 2019 na Folha de 
S.Paulo. De acordo com a reporta-
gem, Rodes era o detento mais te-
mido do Complexo Médico Penal. 
Ele foi preso por liderar uma qua-
drilha de policiais que assaltava 

cofres de empresas e bancos. Seu 
bando andava fortemente armado, 
usava fuzis e explosivos. O ex-poli-
cial é considerado um dos deten-
tos mais perigosos do estado, isso 
segundo a inteligência das polícias 
Civil e Militar do Paraná e o depar-
tamento penitenciário estadual.

Batata também tinha uma fi-

Pouco mais de 238 quilos de 
cocaína foram encontrados 
escondidos na carroceria 
de um caminhão após ele 
entrar no Porto de Natal 

Ex-PM, Emerson Rodes 
foi preso em Natal no dia 
3 deste mês. Ele e mais 
três são suspeitos de tentar 
embarcar 238 quilos de 
cocaína para a Europa
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EX-PM QUE DAVA ORDENS EM ALA COM PRESOS DA LAVA 
JATO É UM DOS PRESOS POR TRÁFICO NO PORTO DE NATAL

“A Elite na 
Cadeia – O dia a 
dia dos presos 
da Lava Jato”

cha criminal robusta. Antes de ser 
preso, extorquia de contrabandista 
de cigarros a pequenos comercian-
tes. Era ameaçador e violento.

Aumentava a fama dos dois 
um episódio de 2014. Eles esca-
param com vida do ataque de 
desafetos durante uma rebelião 
em outro presídio paranaense. 

Um grupo de criminosos ar-
mados de estiletes artesanais 
perseguiram Rodes e Batata 
pelos corredores da cadeia em 
chamas. Após lutas e uma fuga 
cinematográfica, os dois resis-
tiram até o fim da rebelião. Fo-
ram então transferidos para o 
Complexo Médico Penal.

A convivência dos presos da 
Lava Jato com criminosos perigo-
sos é contada no livro “A Elite na 
Cadeia – O dia a dia dos presos da 
Lava Jato”, escrito pelo jornalista 
Wálter Nunes, repórter da Folha. 
A obra, da editora Objetiva, retra-
ta o cotidiano na prisão dos prin-
cipais alvos da maior operação de 
combate à corrupção do país.

As histórias se passam nas 
duas prisões do Paraná que abri-
gam presos da Lava Jato. Além da 
6ª galeria do Complexo Médico 
Penal, em Pinhais, também é 
palco de histórias do livro a car-
ceragem da Polícia Federal, em 
Curitiba, onde ficam delatores da 
operação, e a cela especial onde o 
ex-presidente Lula cumpriu pena.

O Complexo Médico Penal, 
conhecido pela sigla CMP, é um 
antigo manicômio judicial geren-
ciado pelo Governo do Paraná. O 
lugar tem capacidade para 659 
detentos, com enfermaria, hospi-
tal, ala feminina e seis galerias. 

Em novembro do ano passa-
do, o lugar contava com 32 celas 
e era reservada para os presos 
enviados pelo juiz Sergio Moro, 
desde 2015, quando ele resolveu 
transferir políticos e empreiteiros 
que superlotavam a carceragem 
da Polícia Federal de Curitiba. 

Quando os presos da Lava 
Jato chegaram à 6ª galeria, encon-
traram lá detentos que corriam 
risco em outras penitenciárias. 
Eram ex-policiais, ex-agentes de 
segurança, estupradores e espan-
cadores de crianças e mulheres, 
todos rejeitados pela população 
carcerária.

Emerson Rodes e seu vice, 
Batata, viviam na cela 632, a mais 
próxima do portão de acesso à 
6ª galeria. Para alguém entrar ou 
sair dali tinha que passar pelas 
vistas de Rodes e Batata. Isso, 
segundo os carcereiros, poderia 
significar mais segurança aos pre-
sos da Lava Jato, pois ninguém se 
atreveria a alguma loucura com 
Rodes e Batata no lugar.

CONVÍVIO ARRISCADO
A reportagem de a Folha de 

S.Paulo conta ainda que, no iní-
cio, o convívio entre os presos da 
Lava Jato e Rodes foi tranquilo, 

mas a estratégia pode ter sido um 
equívoco. Numa manhã, em mea-
dos de 2015, agentes revistaram a 
cela de Rodes e Batata, enquanto 
eles estavam no pátio. Havia a 
informação de que algo estava 
sendo tramado contra algum dos 
prisioneiros da Lava Jato.

Os agentes encontraram na 
cela o rascunho de um mapa que 
mostrava dois carros desenha-
dos, saindo do aeroporto Afonso 
Pena, em São José dos Pinhais, até 
o Complexo Médico Penal. O de-
senho indicava os dois carros pas-
sando por uma pequena estrada 
de terra que dá acesso ao presídio 
e, nesse ponto, o rascunho apon-
tava uma árvore caída, interdi-
tando o acesso de veículos. Ao 
analisar o mapa, o então diretor 
do CMP, Roberto Saraiva, decidiu 
não arriscar um monitoramento 
direto dos dois criminosos para 
preparar um flagrante.  

Caso algo desse errado, seria 
uma tragédia. Um crime contra 
um preso famoso ou seu familiar 
teria uma repercussão imensa 
e deflagraria uma crise. Saraiva 
decidiu então transferir todos os 
ex-policiais, da 6ª para a 5ª gale-
ria, longe dos presos da Lava Jato. 

Segundo o livro, uma situação 
parecida com a descrita no rascu-
nho do mapa de fato aconteceu. 
Numa sexta-feira, a mulher de 
Marcelo Odebrecht saiu de São 
Paulo e foi visitar o marido, no 
Paraná. Chegou ao aeroporto 
Afonso Pena e seguiu de carro até 
a pequena estrada de terra que dá 
acesso ao CMP. Lá, seu veículo te-
ve que parar por causa de galhos 
que interditavam a pista. Os seus 
assessores desceram e remove-
ram o obstáculo. Naquele dia, 
seguiram sem problemas, mas 
desconfiados sobre os pedaços de 
árvore no meio da estrada.
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Em julho, número de empresas 
com dívidas em atraso recuou 
para o menor nível no ano, en-

quanto 2,5 milhões renegociaram as 
contas; especialistas alertam, porém, 
que calote pode voltar com fim de 
auxílio emergencial e socorro a em-
presários

A crise econômica provocada pe-
la Covid-19 no País elevou o desem-
prego a níveis recordes e provocou o 
fechamento de um sem-número de 
empresas. Mas, ao contrário do que 
se poderia esperar, os níveis de ina-
dimplência, sejam de pessoas físicas 
ou jurídicas, recuaram.

Segundo especialistas, esse qua-
dro surpreendente é resultado direto 
do auxílio emergencial, dos progra-
mas de socorro às pequenas e micro-
empresas e também da taxa de juros 
no piso histórico, o que permitiu um 
forte movimento de renegociação 
de dívidas por parte dos bancos. No 
auge da pandemia, as instituições 
financeiras também permitiram o 
adiamento dos pagamentos por 60 
dias.

A grande dúvida é como o calote 
vai se comportar quando todos esses 
socorros acabarem e a economia ti-
ver de voltar a andar com as próprias 
pernas. O temor é que haja uma ex-
plosão da inadimplência no início do 
ano que vem.

“A queda da inadimplência é algo 
inédito”, afirma o economista Luiz 
Rabi, da Serasa Experian, empresa 
que monitora a situação financeira de 

consumidores e empresas no Pacrise-
ís. Em julho, último dado disponível, 
63,5 milhões de brasileiros estavam 
inadimplentes, segundo pesquisa da 
Serasa.

São 2,5 milhões de pessoas a me-
nos em relação a abril, quando o País 
parou por causa da covid-19. Tam-
bém o número de empresas com dí-
vidas em atraso recuou em julho para 
o menor nível do ano: 5,8 milhões. É 
exatamente a mesma quantidade de 
companhias inadimplentes registra-
da em julho do ano passado.

Outro termômetro do calote é a 
quantidade de empresas que pediram 
recuperação judicial. Isto é, que reco-
nheceram a incapacidade financeira 
de pagar as dívidas em dia e solicita-
ram à Justiça condições especiais. Os 
dados, coletados em todos os cartó-
rios do País, mostram que neste ano, 
até agosto, 868 empresas procuraram 
esse caminho, um número 7,3% me-
nor que o registrado no mesmo pe-
ríodo de 2019. Para os oito primeiros 
meses do ano, o número de processos 
em 2020 foi o menor desde 2015. Pelo 
ritmo atual, a perspectiva é que 2020 
termine com 1,3 mil pedidos. 

Rabi diz que o risco de o calote 
voltar a subir está ligado, num pri-
meiro momento, aos consumidores, 
e depois às empresas. “Os brasileiros 
que perderam renda estão pendura-
dos hoje no auxílio emergencial, que 
tem data e hora para acabar (no fim 
de dezembro).” Se até o fim do ano o 
quadro for ainda ruim para o empre-

go, a inadimplência da pessoa física 
pode subir e resvalar na pessoa jurídi-
ca, que não vai receber os créditos em 
dia. “A inadimplência está represada, 
não está extinta”, alerta Rabi.

Fabio Bentes, economista-chefe 
da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), considera que os bancos estão 
empurrando o problema da inadim-
plência com a “barriga”. Deram uma 
carência, por isso, o indicador não 
está saindo do lugar.”

BANCOS
Do início da crise até agosto, 

os bancos postergaram R$ 110,5 
bilhões em dívidas, em um total de 
14,2 milhões de contratos, segundo 
a Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban). Desse total, a maior parcela 
de beneficiados é de pequenas em-
presas e pessoas físicas, um volume 
de R$ 62,2 bilhões. Neste mês, vence 
a primeira rodada das carências con-
cedidas, que pode vir acompanhada 
de aumento da inadimplência, num 
cenário de desemprego elevado.

A preocupação dos bancos com 
risco de calote está estampada nos 
balanços. No segundo trimestre, 
Bradesco, Itaú Unibanco, Banco do 
Brasil e Caixa elevaram o gasto com 
provisões para devedores duvidosos 
em mais de R$ 14 bilhões, totalizando 
R$ 193,6 bilhões.

Simone Pasianotto, economista-
-chefe da Reag Investimentos, aposta 
em pico da inadimplência das famí-

lias já no fim deste ano. Bentes, da 
CNC, lembra que o auxílio emergen-
cial de R$ 600 foi reduzido pela meta-
de a partir de setembro. Ele questio-
na se, após o fim dessas medidas, a 
economia terá capacidade de voltar 
a crescer por conta própria para fazer 
frente à inadimplência, uma vez que 
o investimento não foi retomado.

“COM O AUXÍLIO, PAGO AS DESPE-
SAS, MAS NÃO SOBRA NADA”

A catadora de artigos para reci-
clagem Gisele Santos da Silva, de 34 
anos, casada e mãe de duas filhas, 
estava inadimplente desde 2012. Na 
época, trabalhava como auxiliar de 
limpeza, foi demitida e a empresa, se-
gundo ela, não pagou a rescisão. Re-
sultado: ficou sem renda para quitar a 
fatura do cartão de crédito e a dívida, 
como acontece nesses casos, virou 
uma bola de neve.

Em agosto, com juros e multa, 
a dívida estava em cerca de R$ 700. 
Mas a catadora conseguiu quitar a 
pendência e deixar a lista de devedo-
res, desembolsando R$ 143. “Foi fácil 
até demais negociar desta vez, não 
esperava esse descontão”.

Como catadora, Gisele tira entre 
R$ 300 e R$ 350 por semana, mas a 
renda é incerta. Ela está recebendo 
o auxílio emergencial, que até agosto 
era de R$ 600 e foi reduzido à metade 
a partir de setembro. “Com o auxílio, 
estou pagando as despesas, não so-
bra nada, ainda mais agora com tudo 
aumentando”.

NÚMERO DE CALOTES 
CAI NA PANDEMIA
RECUPERAÇÃO | Em julho, número 
de empresas com dívidas em 
atraso recuou para o menor 
nível no ano, enquanto 2,5 
milhões renegociaram as contas; 
especialistas alertam, porém, que 
calote pode voltar com fim de 
auxílio emergencial e socorro a 
empresários
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

MAJS SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, inscrita no CNPJ 32.486.047/0001-01, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Prévia, n° 2019-134907/TEC/LP-0069 , com prazo de validade 07/10/2022 , em favor da viabi-
lidade ambiental para uma área de 4,60 hectares destinada  a instalação de um  cemitério, localizada as 
margens da BR-304, Km 31, Av. Dehuel Vieira Diniz, Bairro Santa Júlia, Mossoró/RN.

Marcos Antonio de Melo Regis
Representante Legal

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. LAURENICE VELOSO, brasileira, viúva, Funcionário Pública, portadora do CPF/MF n° 407.976.009-49, 
RG n° 2255309-7 – SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Siqueira Campos, Q 05, LT 15, Jardim Pinheiros, CEP: 
85.813-190 – Cascavel-PR, que vem através do seu advogado, o Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 
661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado no Prolongamento da Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 755,35m² (setecentos e cinquenta e cinco metros e trinta e cinco decímetros quadrados), 
com benfeitorias do tipo muros, imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  
Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 24,23m, com o Sr. Edinaldo Barbosa; Ao 
Leste, do ponto P2 ao P3 com 30,29m, com o Sr. José Samadhi da Silveira Pereira; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 
26,02m, com o Prolongamento da Rua Água Viva; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 30,07m, com a Sra. Andrea Veronica 
Rios Arancibia. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. O requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Samadhi da Silveira Pereira, o Sr. Edinaldo 
Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 13.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE REFINAÇÃO E 
MOAGEM DE SAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ - 09.393.950/0001-06  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Refinação e Moagem de Sal do RN, convoca por 
meio do presente edital, todos os trabalhadores e associados da categoria, para participarem de Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2020 (domingo), tendo como local a sede da 
entidade, na Rua Raimundo Nelson, nº 27, Abolição II, Mossoró/RN, às 09h00min em primeira convocação 
com número legal, ou às 10h00min em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores e 
associados presentes, para deliberar a seguinte pauta: a) Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior; 
b) Apresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações para convenção coletiva de trabalho 
2020/2021; c) Autorização da assembleia para diretoria instaurar dissídio coletivo de trabalho, se frustrada a 
negociação. Mossoró/RN – 13/10/2020 – José Roberto Nunes - Presidente 

 
2x3,5 
 
 

JOÃO GILBERTO / ALRN

A Polícia Rodoviária Federal re-
toma, a partir desta terça-feira 13, 
o atendimento presencial na Sede 
da Superintendência, em Natal, e 
em suas delegacias, nas cidades de 
Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 
Mossoró e Caicó.

A PRF destaca, no entanto, que 
os canais de atendimento virtual, 
criados em razão da suspensão do 
atendimento presencial no início da 
pandemia – e que desde então fun-
cionaram bem e sem interrupções – 
permanecerão em funcionamento e 
deverão ser priorizados pelo cidadão, 
que só deverá recorrer ao atendi-
mento presencial se for estritamente 
necessário.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
Todas as unidades, ainda de 

acordo com a PRF, já adotam os 

protocolos estabelecidos pelos ór-
gãos de saúde pública para garantir 
a segurança necessária contra a 
contaminação pelo novo coronavi-
rus, dentre eles:

* Exigência do uso de máscara;
* Desinfecção constante dos am-

bientes, mobiliário e equipamentos;
* Disponibilização de álcool em 

gel ou líquido 70%;
* Distanciamento social dentro 

do espaço de atendimento limitando 
o ingresso de pessoas

CANAIS VIRTUAIS DE 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO

* WhatsApp para atendimento 
administrativo: (84) 3215-1500;

* E-mail para envio de documen-
tos: atendimento.rn@prf.gov.br;

* Número para comunicações de 
emergência: 191.

PRF retoma hoje o atendimento 
presencial no Rio Grande do Norte 
SERVIÇO | A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retomará o atendimento presencial na sede da Superintendência, em Natal, e de suas delegacias, nas cidades de Macaíba, São Gonçalo 
do Amarante, Mossoró e Caicó, a partir desta terça-feira 13. Todas as unidades já adotam os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde pública para garantir a segurança 

PRF destaca que os canais de atendimento virtual -- que então funcionaram bem e sem interrupções -- também permanecerão em funcionamento

O diretor de emergências da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), 
Michael Ryan, a� rmou nesta segunda-
-feira 12 que dados recentes mostram 
estabilização e queda dos casos de 
Covid-19 no Brasil, mas ele alertou que 
essa tendência ocorre a partir de nú-
meros "muito, muito altos".

Na última semana, o Brasil passou 
das 150 mil mortes causadas pelo novo 
coronavírus e ainda bateu os 5 milhões 
de casos de Covid. Apesar dos números 
altos, a média móvel de mortes � cou 
abaixo de 600 pela primeira vez desde 
maio, segundo o consórcio de veículos 
de imprensa.

O chefe de emergências lembrou 
que o Brasil é um país de proporções 
continentais e as autoridades locais 
precisam estar atentas. "Dizer que a 
doença está caindo no Brasil é uma 
coisa positiva", disse Ryan.

"(Mas) deve haver um alto índice 
de descon� ança conforme os números 
(gerais) caem para garantir que sejam 
detectadas áreas em que eles possam 
estar aumentando", disse o diretor de 
emergências da OMS.

RESSURGIMENTO NA EUROPA
A líder técnica da OMS, Maria van 

Kerkhove, reforçou que os países de-
vem continuar com as medidas contra 
o novo coronavírus. “Estamos vendo o 
ressurgimento da Covid-19 nos países 
europeus, por exemplo”.

O mundo bateu recorde de casos 

diários de coronavírus em outubro. Se-
gundo a OMS, o aumento no número é 
puxado por um novo surto na Europa.

Imunidade coletiva não é opção
O diretor-geral da OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, alertou que 
“não é uma opção” deixar o novo coro-
navírus circular livremente para que a 
população adquira imunidade de reba-
nho, como alguns sugeriram.

Ele lembrou que nunca na histó-

ria da saúde pública essa imunidade 
coletiva foi usada como estratégia pa-
ra responder a um surto de doenças, 
muito menos a uma pandemia. “Isso é 
cientí� ca e eticamente problemático”, 
ressaltou.

A pandemia do novo coronavírus 
causou mais de um milhão de mortes 
no mundo desde que o escritório da 
OMS na China registrou o aparecimen-
to da doença no � nal de dezembro.

Deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) repudiou ameaça de Bolsonaro a jornalista de O Globo

Estabilidade da Covid no Brasil é 
positiva, mas números ainda são altos

OMS

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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ZAPPING
LUCAS LUCCO E LORENA CARVALHO 
CELEBRAM AVANÇO DA GRAVIDEZ

Xuxa Meneghel fez uma 
linda re� exão nesta segunda-
feira 12. A loira relembrou 
um clique de Sasha Meneghel 
dando um beijinho na avó, 
Alda Meneghel, e elogiou 
a herdeira, mandando 
um recadinho bacana aos 
seguidores. “Hoje, no Dia das 
Crianças, vou deixar essa 
imagem nos ensinar... Sassa 
é o que eu fui pra minha 
mãe.. Como você é pra quem 
te ama? Pra quem você diz 
amar? Seja amor. Beijos e feliz 
dia”, escreveu ela, na legenda.

Camilly Victoria, � lha 
de Xanddy e Carla Perez, 
usou as redes sociais 
para fazer declaração 
de amor ao namorado 
gringo, Red Rum. A 
família mora nos Estados 
Unidos há muitos anos. 
Camilly publicou foto 
com o rapaz e escreveu 
um recado na legenda 
da imagem.”A melhor 
participação da minha 
vida”, disse ela.

XUXA MENEGHEL 
FAZ REFLEXÃO 
EMOCIONANTE NO DIA 
DAS CRIANÇA

TOM VEIGA SE SEPARA APÓS 
NOVE MESES DE CASADO

LUDMILLA OSTENTA BARRIGA 
SARADÍSSIMA AO POSAR DE BIQUÍN

FILHA DE CARLA PEREZ 
E XANDDY POSA COM 
NAMORADO GRINGO

Lucas Lucco  e  Lorena Carvalho  ce-
lebraram a 18º semana da gestação da 
influenciadora com muita alegria e atuali-

zaram a situação para os seguidores no últi-
mo domingo (11). Os pombinhos esperam 
o primeiro bebê deles que será um menino.

Terminou o casamento de Tom Veiga, o Louro José, com 
Cybelle Hermínio Costa. Os dois � caram casados por apenas 
nove meses. Este foi o segundo casamento de Tom. Antes de 
Cybelle, ele foi casado com Alessandra Veiga, com quem � cou 
junto por 14 anos e que rendeu uma � lha.

Aproveitando o feriado prolongado, Ludmilla foi curtir fora de casa com a 
esposa, Brunna Gonçalves. No Instagram, a famosa cantora de ‘Verdinha’ posou 
e biquíni. Nas fotos, a artista estava com um modelito verde militar, e deixou o cor-
pão à mostra. A beldade impressionou com a barriguinha sequinha após sua lipo 
lad, cirurgia que serve para retirada de gordura localizada e desenha os gominhos 
do shape.
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Ar-condicionado no Alecrim 
e outras propostas inusitadas 
do Todo Natalense 
HUMOR | Mateus Ângelo, criador 
da página “Todo Natalense”, 
viralizou nas redes sociais com um 
vídeo de candidatura a vereador. 
Entre promessas divertidas, o 
humorista chama a atenção para o 
voto consciente 

NATHALLYA MACEDO 

Fotos engraçadas, linguagem 
irreverente, memes e piadas. 
Nas redes sociais, já é comum 

encontrar candidatos que apostam 
em amenidades para conquistar o 
eleitor. E, para isso, vale tudo. Na cam-
panha deste ano, vídeos no aplicativo 
TikTok fazem sucesso entre aqueles 
que querem viralizar e, assim, ganhar 
simpatizantes. Enquanto alguns tro-
peçam e acabam exagerando, outros 
conseguem se destacar com boas 
sacadas.  

Foi observando essa movimenta-
ção nas redes sociais que o humorista 
Mateus Ângelo decidiu participar – 
de brincadeira – da campanha onli-
ne. Ele criou um vídeo com propostas 
inusitadas para Natal e a publicação 
repercutiu na internet, somando mi-
lhares de curtidas e comentários. “Pe-
guei algumas piadas que são clássicas 
na cidade e incorporei no roteiro. Isso 
gerou muita identi� cação entre as 
pessoas que moram aqui”, contou ao 
Agora RN.  

Mateus tem 26 anos e é a mente 
por trás da página “Todo Natalense”, 
que diariamente produz e reposta 
conteúdos sobre a capital potiguar. 
“Sempre fui curioso e fofoqueiro do 
bem. Desde 2011, compartilho no-
tícias de utilidade pública, memes e 
informações turísticas para promo-
ver um bairrismo que ainda não é tão 
fortalecido na nossa terra, se compa-
rado a outros lugares do Nordeste. O 
objetivo é levar o sentimento de orgu-
lho das nossas raízes”.   

No vídeo de lançamento de can-
didatura falsa, Mateus pede votos de 
maneira divertida através da chapa 
“Agora Natal Vai pra Frente”. A pri-
meira proposta é perfumar o bairro 
das Rocas, próximo ao Mercado do 
Peixe, com a instalação de vários 
aromatizadores automáticos de am-
biente. “A ‘catinga’ vai acabar”, a� rma 
o jovem. Em seguida, ele assegura 
que vai doar duas toneladas de cal 
para pintar a fachada do shopping 
Midway Mall, o maior da cidade, que 
tem paredes com a cor de cimento 
queimado. “Vamos pintar de branco 

para � car mais bonito”. 
Para relembrar o ícone saudoso 

Miguel Mossoró, Mateus garantiu 
que acabaria com a barco escola no 
Rio Potengi para conseguir passeios 
com destino a Fernando de Noronha. 
Miguel, que foi candidato a prefeito 
da capital potiguar em duas ocasiões 
(2004 e 2008), se destacou por prome-
ter construir uma ponte de Natal até 
a ilha pernambucana. “Mossoró foi o 
precursor das propagandas eleitorais 
cômicas então cabe uma homena-
gem à altura”.  

VOTO CONSCIENTE  
Com uma campanha eleitoral 

diretamente afetada pela pandemia 
da Covid-19, a internet se tornou o 
principal canal de informação dos 
eleitores e também a principal vitrine 
dos candidatos às prefeituras e câ-
maras de vereadores em todo o país. 
Assim, para reforçar a responsabili-
dade de cada um na escolha dos par-
lamentares, Mateus usou o humor no 
ambiente virtual como ferramenta a 
favor do voto consciente. 

“Gosto de discutir política e 
entender como o serviço público 
funciona. Muita gente acha que não 
importa, mas é algo extremamente 
necessário para resguardar nossos 
direitos como cidadãos. Como mora-
dor da Zona Norte, vejo com nitidez 
que precisamos estar sempre atentos 
aos nossos representantes. Mesmo 
em tempos de forte polarização, pre-
cisamos defender quem realmente 
mora, trabalha, estuda e sonha em 
Natal”.  

RECONHECIMENTO 
Na última quinta-feira 8, Dia do 

Nordestino, o YouTube Brasil home-
nageou os criadores de conteúdo 
nordestinos. O canal do “Todo Na-
talense” foi o escolhido para repre-
sentar o Rio Grande do Norte. “Nós 
temos grandes projetos. Ainda em 
2020, vamos intensi� car a produção 
de vídeos de forma mais constante 
e vou continuar focado em curiosi-
dades do nosso estado. Precisamos 
conhecer mais a nossa história, que é 
extremamente rica”, relatou.   

e outras propostas inusitadas 

Para relembrar o ícone saudoso 
Miguel Mossoró, Mateus garantiu 
que acabaria com a barco escola no 
Rio Potengi para conseguir passeios 
com destino a Fernando de Noronha. 
Miguel, que foi candidato a prefeito 
da capital potiguar em duas ocasiões 
(2004 e 2008), se destacou por prome-
ter construir uma ponte de Natal até 
a ilha pernambucana. “Mossoró foi o 
precursor das propagandas eleitorais 
cômicas então cabe uma homena-

Com uma campanha eleitoral 
diretamente afetada pela pandemia 
da Covid-19, a internet se tornou o 
principal canal de informação dos 
eleitores e também a principal vitrine 
dos candidatos às prefeituras e câ-
maras de vereadores em todo o país. 
Assim, para reforçar a responsabili-
dade de cada um na escolha dos par-

QRCode para assistir o vídeo



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

ADMITINDO O PROBLEMA 
Muita gente estranhou o 

conteúdo das primeiras peças 
publicitárias produzidas pela chapa 
do PT na disputa pela Prefeitura de 
Natal para a campanha de rádio e 
TV, que começou a ser veiculada há 
poucos dias.  

CANDIDATO DESCONHECIDO 
O problema, na análise dos mais 

atentos, é que a participação da 
deputada federal Natália Bonavides, 
além exagerada – e talvez até 
irregular -, reconhece publicamente 
que Jean Paul Prates é uma � gura 
desconhecida na cidade em que 
quer ser prefeito. 

VESTINDO A CARAPUÇA 
Senão, vejamos como a 

parlamentar petista, que era 
considerada a candidata ideal para 
entrar na disputa pelo Executivo 
potiguar, inicia a propaganda 
eleitoral: “Eu quero ‘apresentar’ 
meu candidato a prefeito de Natal”. 
No que entra o senador Jean Paul 
declarando-se não ser uma pessoa 
do lugar. Ou seja, assumindo a 
carapuça de “forasteiro”, como 
apelidaram os adversários.   

SITUAÇÃO 
“Está sendo esdrúxula essa 

invenção do PT”, avaliam alguns 
observadores de esquerda. Pois se 
trata, obviamente, de uma situação 
inusitada na campanha eleitoral: 
Um cidadão reconhecidamente 
estranho pretendendo ser o prefeito 
de uma capital onde praticamente 
ninguém o conhece. 

INCOMODADO 
Falando nisso... Tem candidato 

a prefeito da capital sendo acusado 
nos bastidores por outro candidato 
a prefeito, de ideologia política 
parecida, de estar plagiando 
conteúdo de campanha digital. 
Com mesma estrutura de vídeo e 
mesmos termos utilizados. A ‘copia’ 
tem incomodado o concorrente e 
assessores. 

ALÍVIO 
O clima de comemoração 

tomou conta do Governo Fátima 
Bezerra bem no meio do feriado 
prolongado. O pagamento da 
antecipação do 13º salário ao 
funcionalismo deixou o riso solto 
e um respiro de alívio no ar entre 
os auxiliares do alto escalão e a 
própria governadora, é claro. 

FEITO 
O secretário de Tributação, 

Cadu Xavier, publicou em seu 
Twitter: “Todos os salários de 2019 
pagos dentro do mês. 13° de 2017; 
novembro de 2018; calendário de 
2020 e antecipação 13° 2020. Fruto 
de muito trabalho da Governadora 
e sua equipe. Vamos trabalhar ainda 
mais para manter as folhas em dia e 
quitar o restante dos atrasados”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Deu no Estadão: “Em 

tempos de covid, partidos 
apostam em ‘influencers’, 
santinhos com QR Code e grupos 
de WhatsApp para alavancar 
candidatos. Diante dos desafios 
impostos pelo novo coronavírus, 
estratégias digitais ganham 
protagonismo e viram o novo 
‘corpo a corpo’ das campanhas”. 

Em diferentes países, o recurso 
funciona sem problema”, disse ele. 

>> Pesquisa Datafolha, 
publicada pela Folha de S.Paulo, 
destaca que mais de 70% da 
população das quatro principais 
capitais do Brasil – São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e Recife 
– é favorável à obrigatoriedade de 
vacinação contra a covid-19. 

>> Para Luiz Carlos Trabuco, 
do Bradesco, a entrada em 
operação do Pix, em novembro, 
“será um salto de transformação 
na intermediação financeira 
brasileira”. “Com o Pix, o sistema 
financeiro será competitivo, 
inclusivo, integrado e inovador. 

Herdeira do SBT Patrícia Abravanel 
e o marido potiguar e ministro das 
Comunicações Fábio Faria curtiram 
o feriadão e Dia das Crianças no 
litoral Sul do RN ao lado da família. 
Na foto, o casal com os três filhos, a 
sogra Nina Salustino e as cunhadas 
Nathália e Janine Faria, pegando 
uma praia nun recanto isolado
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PODE MELHORAR 
A gestora do RN, aliás, repetiu 

a nova promessa, de quitar, “muito 
em breve”, as duas últimas folhas 
‘herdadas’ da gestão anterior. 

REFLEXOS 
O pagamento de parte do 

13º feito neste sábado injetou 
cerca de R$ 180 milhões na 
economia, segundo Fátima 
Bezerra. “E no próximo dia 15, 
com o adiantamento da folha 
de outubro, serão mais R$ 
235 milhões que ajudarão na 
recuperação da economia do RN”, 
avisou. 

COMO É POSSÍVEL? 
Uma pesquisa Seta/Blog 

do BG/96 FM, divulgada nesta 
segunda-feira (12), a� rma que 
a população de Natal rejeita 
“de maneira maciça” a ideia de 
realizar na campanha eventos 
que provoquem aglomerações. 
Mas no dia-a-dia o que se vê, de 
fato, diariamente e com maior 
intensidade ainda em feriados, 
é exatamente o inverso disso: 
o natalense nas ruas, lotando 
estabelecimento, aglomerando e 
muitas vezes sem máscara. 

NÃO BATE 
A consulta diz que 81,6% são 

contrários às movimentações 
de campanha até que haja uma 
vacina que erradique a doença. 
A� rma ainda que para 67,3% 
das pessoas entrevistadas os 
eventos políticos “não devem 
acontecer”. Mas a realidade está 
aí, escancarada a olhos vistos. 

LUVA 
Uma coisa é certa: para o 

prefeito candidato à reeleição 
Álvaro Dias os dados da 
pesquisa caem como uma luva, 
encaixando-se perfeitamente ao 
seu discurso atual, o qual tem 
sido atacado frontalmente pelos 
adversários de campanha. 

COLOCANDO... 
“O recado de Bolsonaro para 

Rogério Marinho”, divulgado 
em Lauro Jardim, no O Globo, 
contando que o presidente 
disse a José Múcio Monteiro, 
presidente do TCU, que há 20 
substitutos para o ministro do 
Desenvolvimento Regional, já 
repercutiu em todo canto, mas 
vale ressaltar por aqui também 
que foi dura a reprimenda.  

...NO DEVIDO LUGAR 
Foi aquele famoso “cortou as 

asinhas” do potiguar, que estava 
se achando muita areia para o 
caminhãozinho. Segundo Jardim, 
Bolsonaro foi curto, grosso e claro: 
“Sabe quando a pessoa está numa 
competição cabo de guerra? Sabe 
onde a corda arrebenta? No lado 
mais fraco. Fica atento”.  

SATISFEITO 
Aldemir Freire, do Planejamento, 

já começou a comemorar na sexta, 
dia 9 (o pagamento aconteceu 
no sábado, 10): “Arquivos de 
adiantamento e décimo terceiro 
liberados. Créditos amanhecem nas 
contas dos servidores”. 

APÓS LONGOS ANOS... 
E a governadora Fátima Bezerra, 

que não iria deixar de comentar o feito, 
a� rmou, no sábado logo cedo, em 
suas redes sociais: “Hoje servidoras e 
servidores do Governo do Rio Grande 
do Norte estão amanhecendo com o 
adiantamento do 13º na conta, coisa 
que não acontecia há 4 anos”. 

SALÁRIOS ‘OK’ 
Fátima ainda ressaltou o fato de 

que conseguiu cumprir o prometido 
e manter calendário de pagamento 
em dia mesmo em meio à pandemia. 
“Pagamos todos os salários dentro 
do mês trabalhado”, escreveu em seu 
Twitter. 

Também foi em 
clima praiano que a 
ex-prefeita de Natal 

Micarla de Souza 
aproveitou os dias de 
folga, ao lado da mãe 

Miriam e da irmã Rosy



Ordem das novelas das 21h da Globo já tem as suas certezas
A Globo convocou o elenco 

de “Um Lugar ao Sol”, novela de 
Lícia Manzo, para o retorno aos 
ensaios online e tem dito que as 
gravações serão retomadas em 
janeiro. Previsão. 

Como detalhe, nenhum ator 
teve seu contrato encerrado 
ou suspenso, por causa da 
pandemia.

Alguns, inclusive, assinaram 

em janeiro e seguem com todos 
os benefícios.

Na ordem estabelecida para 
as 21 horas, mesmo com os 
balanços da sua audiência, “A 
Força do Querer” deve seguir até 
o começo do ano, para a entrada 
dos 23 capítulos � nais de “Amor 
de Mãe”, em gravações.

Na sequência, con� rmada 
também, “Um Lugar ao Sol”, 

da Lícia Manzo, com Cauã 
Reymond, Alinne Moraes e 
Andreia Horta, assim como “Olho 
por Olho”, do João Emanuel 
Carneiro, será a sua substituta.

Desta forma, e diante de 
tudo, também � cou estabelecido 
que “Pantanal”, do Benedito Ruy 
Barbosa e adaptação de Bruno 
Luperi, só em 2022. Antes, sem 
chance.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
  “Você Renova”, em 5 episódios 
de 30 minutos cada, estreia em 14 

de novembro, 21h20, no Discovery 
Home & Health...   ... A apresentação 
é de Eva Mota, designer de interiores.
  Vladimir Brichta, recuperado da 
Covid, voltou a gravar “Amor de 

Mãe”.
  “The Voice Mais” acaba de ter a 

sua exibição confi rmada para janeiro.
  O canal infantil Gloob alcançou a 
liderança entre os canais infantis pelo 

terceiro mês consecutivo, julho, agosto 
e setembro...

  A estreia da 14ª temporada 
de “D.P.A – Detetives do Prédio 

Azul”, foi uma das novidades da sua 
programação.

  O Prêmio Multishow está 
confi rmado para o dia 11 de 

novembro...
  ..Apresentação de Iza, Paulo 

Gustavo e Tatá Werneck, com show 
da Anitta.

  Demitido pelo SBT há poucos dias, 
Carlinhos Aguiar já tem promessa 

do Artístico da casa para voltar “em 
breve”.

JOÃO KOPV

ENCENAÇÃO
Miguel Rômulo, como Caifás, 
estará na edição online da “Paixão 
de Cristo”, de Floriano, no Piauí. 
Com o boom da transformação 
digital devido à pandemia, as 
apresentações teatrais também 
estão acontecendo pela internet.
A 25ª edição do espetáculo será 
nos dias 24 e 25, às 20h, direto 
do teatro Cidade Cenográfi ca. 
Na Globo desde 2002, o último 
trabalho do ator foi na novela 
“Verão 90”.

PÊNALTI SEM GOLEIRO
Através dos serviços de assessoria 

e de seus porta- vozes o� ciais, há 
uma tentativa da Disney em querer 
mascarar a situação e mostrar que 
não está em curso um processo de 
destruição do Fox Sports.

Pior que está e não bate com 
o discurso da junção. Ou o que foi 
prometido no Cade.

FATOS
Nesses últimos tempos, o canal 

Fox Sports sofreu várias demissões, 
programas foram tirados do ar e 
fechadas as portas da sua sede no 
Rio de Janeiro.

Se isto não revela uma 
destruição, o que mostra o 
contrário?

ESTÁ PRONTO
Foram concluídos os trabalhos 

do “Game dos  Clones”, formato 
da Endemol, com apresentação de 
Sabrina Sato.

A estreia na Record já pode ser 
con� rmada para o próximo dia 30. 
Exibição nas sextas-feiras, e não 
aos sábados, como inicialmente se 
anunciou.

ALERTA MÁXIMO
Eleições se aproximando e todo 

cuidado é pouco também nas redes 
sociais. Vários repórteres da Globo 
já entraram em contato com as 
áreas competentes na emissora para 
reclamar de problemas de clonagem 
de per� l. O caso está sendo tratado 
internamente.       

CASO SÉRIO
O mau uso das redes sociais, por 

exemplo, “matou” o Márcio Canuto 
na semana passada. E, como naquele 
momento, ele estava com o celular 
desligado, a mentira se espalhou. Depois, 
para provar que estava vivo e tranquilizar 
parentes distantes, foi o resto do dia.

CUIDADOS 
Com direção de Hermes Frederico 

e Felipe Careli, estão acelerados os 
trabalhos de mais uma temporada de 
"Casais que Amamos", série do Viva, 
sem data de estreia ainda.

Entre os cuidados tomados, 
os próprios atores operam todo o 
equipamento de gravações, seguindo 
orientações da equipe técnica e 
direção, inclusive nos ajustes de 
câmeras e luz.

HORÓSCOPO

Se depender do estímulo dos astros, você vai começar a 
semana focada na carreira e nas fi nanças. Plutão volta ao 
movimento normal depois de anos retrógrado e você vai 
sentir que, aos poucos, planos que estavam emperrados 
vão começar a deslanchar.

Mudanças importantes devem agitar o seu início de 
semana. A Lua em trígono com Júpiter, Saturno e Plutão 
na Casa 4 indica um ótimo dia para quem planeja mudar 
de casa ou iniciar obras e reformas no lar. E nem precisa 
ser algo grandioso: só de mudar um pouco a decoração.

A Lua em Touro turbina a sua determinação e você 
vai encarar a segundona com muita disposição. Tá de 
parabéns, viu, Touro! Júpiter, Plutão e Saturno na sua 
Casa 9 aumentam o seu desejo de estudar, aprender e 
crescer na vida. 

Procure se unir aos colegas no trabalho. Se agirem juntos 
e dividirem as tarefas, vocês vão cumprir as metas mais 
rápido e podem ter ótimos resultados. A Lua na Casa 7 
formará trígono com vários planetas na sua Casa 3, o que 
também estimulará a troca de ideias. 

Procure confi ar mais nos seus instintos, pois vários 
astros vão reforçar a sua intuição hoje.A Lua na Casa 
12 aconselha você a agir com muita cautela e discrição 
no trabalho. Você terá mais vantagens se “comer pelas 
beiradas”, em vez de partir para o ataque!

Você vai encarar a segundona com muita disposição 
para o trabalho. O desejo de ganhar dinheiro, melhorar 
de vida e conquistar mais segurança para o seu futuro 
será um incentivo a mais para você se dedicar à carreira.
Pode até fazer algumas horas extras.

Câncer, meu cristalzinho, a Lua na Casa das Associações 
e vários astros na Casa da Parceria indicam que trabalhar 
em equipe será uma boa opção para você neste começo 
de semana. Claro que com todos os cuidados de 
distanciamento e higiene.

Caprica, você vai iniciar a semana com a Lua no seu paraíso 
astral e em trígono com vários planetas no seu signo. Isso 
indica que estará ainda mais confi ante e determinadx para 
conquistar os seus ideais, e que vai contar com a sorte em 
tudo que fi zer.

A Lua na Casa 10 deixa você cheix de ambição e energia 
para realizar seus planos e desejos. E o astro formará 
trígono com Júpiter, Plutão e Saturno na sua Casa do 
Trabalho, sinal de uma fase extremamente benéfi ca e 
positiva para a sua carreira.

Assuntos de casa e família devem ocupar boa parte da 
sua atenção nesta segunda, mas os astros estão em 
harmonia, sinal de que vai resolver qualquer situação 
sem grandes difi culdades. A Lua na Casa 4 anuncia um 
dia muito produtivo para quem trabalha em casa.

A Lua está de rolê por sua Casa do Conhecimento e você 
terá muita facilidade para aprender coisas novas e se 
aperfeiçoar no que faz. Também vai sentir uma vontade 
enorme de progredir e melhorar de vida, então, una o útil 
ao agradável: faça cursos online, leia, acompanhe lives.

A Lua na Casa 3 vai deixar você mais extrovertidx e 
comunicativx. Você vai se sentir mais à vontade e mais 
confi ante para expor as suas ideias e opiniões. Isso será 
ótimo no trabalho, ainda mais para quem lida com 
comércio ou divulgação de produtos. 

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)
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ARQUIVO

A sexta rodada da Série D do 
Campeonato Brasileiro, que 
acontece amanhã, está mar-

cada por duelos envolvendo times 
potiguares contra clubes do Ceará e 
de Alagoas. Globo e América de Na-
tal encaram os cearenses Floresta e 
Guarany de Sobral, enquanto ABC e 
Potiguar de Mossoró enfrentam os 
alagoanos Coruripe e Jacyobá.

ABC JÁ TREINA EM ALAGOAS PARA 
ENFRENTAR O CORURIPE

O grupo abecedista que empatou 
em 0 a 0 com o Potiguar de Mossoró 
no domingo 11, em Ceará-Mirim (RN), 
não teve muito tempo para descanso 
e recuperação. O Mais Querido viajou 
na segunda-feira 12 para Alagoas, e 
já treina nesta terça 13 para o jogo de 
amanhã contra o Coruripe, pela 6ª 
rodada da Série D do Brasileirão 2020.

A comissão técnica realizará um 
único treino preparativo com os joga-
dores no turno da manhã desta terça 
na cidade alagoana. ABC e Coruripe/
AL se enfrentarão na tarde desta 
quarta-feira 14, às 15h30, no Estádio 
Gerson Amaral.

AMÉRICA ENCARA O GUARANY DE 
SOBRAL NA ARENA DAS DUNAS

O América de Natal está embala-
do na Série D. No sábado 10, a equipe 
bateu o Globo FC por 2 a 0 no estádio 
Barretão, e chegou à segunda vitória 
seguida na competição, ultrapassan-
do o time de Ceará-Mirim na tabela. 
Nesta quarta 14, o Mecão encara o 
Guarany de Sobral (CE), em Natal, às 
20h30. O jogo, também válido pela 6ª 
rodada, é na Arena das Dunas.

Já o Globo FC, pega o Floresta 
(CE) fora de casa. O jogo é às 15h30, 
no estádio Domingão. 

POTIGUAR DE MOSSORÓ FAZ SEGUN-
DO JOGO NO BARRETÃO

Com o Nogueirão impossibilitado 
de receber eventos por causa de uma 
decisão judicial, o Potiguar de Mos-
soró terá que mandar seu segundo 
jogo na Série D no estádio Barretão, 
em Ceará-Mirim. O primeiro jogo foi 
no empate de 0 a 0 conta o ABC. A 
próxima partida, válida pela 6ª roda-
da da Série D, é contra o Jacyobá, de 
Alagoas, também na quarta-feira 14. 
O duelo começa às 15h30.

Clubes potiguares fazem duelos 
contra times do Ceará e Alagoas 
SÉRIE D | A sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quarta-feira 14, está marcada por duelos envolvendo times potiguares contra clubes do Ceará e de 
Alagoas. Globo e América de Natal encaram os cearenses Floresta e Guarany de Sobral, enquanto os times ABC e Potiguar de Mossoró enfrentam os alagoanos Coruripe e Jacyobá

América de Natal quer aproveitar o bom momento da equipe para vencer a terceira partida seguida na competição; Jogo acontece quarta, em Natal

Começa nesta terça-feira 13 e vai 
até o sábado 17, uma das etapas regio-
nais da Superliga C de vôlei masculino. 
O evento acontece no ginásio do Sesi, 
e marca a volta do público às competi-
ções esportivas. Uma força a mais para 
o time Unimed/Aero. 

“A gente vai jogar em casa, com o 
apoio de família, patrocinadores, do 
pessoal que esteve todo dia com a gen-
te durante o período de preparação. 
A vibração do ginásio vai fazer toda a 
diferença”, comemora Italo Barbosa, 
levantador e capitão do time.

A disputa marca também o re-
torno das competições de quadra or-
ganizadas pela CBV – Confederação 
Brasileira de Voleibol. Tudo cercado 
de muitos cuidados e regras. “Além dos 
participantes, árbitros e organização, 
terão acesso ao ginásio os convidados 
da Federação de Volei do RN, e com 
limitação de 30% da capacidade do 
local”, explica Igor Ribeiro Dantas, pre-
sidente da FNV.

O ginásio do Sesi Clube foi todo si-
nalizado para garantir o distanciamen-
to social e a segurança de todos. Além 

disso, os organizadores se comprome-
teram a seguir um rígido protocolo de 
biossegurança, que inclui a disponibi-
lização de álcool gel 70% em locais de 
fácil acesso, aferição de temperatura 
dos presentes, uso obrigatório de más-

caras, higienização e desinfecção cons-
tante do ambiente e equipamentos de 
contato, entre outras medidas.

Entre os convidados da Federação, 
estão dois grandes nomes do volei bra-
sileiro: Radamés Lattari, diretor execu-

tivo da CBV; e Renan Dal Zotto, um dos 
maiores jogadores de todos os tempos 
e atual treinador da seleção brasileira 
adulta masculina. A presença dos dois 
mostra a importância que o volei do 
Nordeste vem ganhando.

A etapa Natal tem 7 times, todos do 
Nordeste. Apenas o campeão garante 
o acesso à Superliga B 2021. “Volta-
mos a movimentar o voleibol adulto 
no Estado de uma forma fantástica. 
Trouxemos atletas experientes, de Es-
tados como São Paulo, Minas, Paraná. 
Mas não queremos contar com sorte. 
Treinamos muito e confiamos que 
o trabalho vai culminar num grande 
resultado”, diz Carlos Eduardo Pessoa, 
técnico do Unimed/Aero.

Ginásio do Sesi Clube foi todo sinalizado para garantir o distanciamento social e a segurança do pública, que volta a frequentar eventos esportivos

Natal recebe primeira competição de vôlei 
do país com público, desde o início da pandemia 

SUPERLIGA C

DIVULGAÇÃO

SUPERLIGA C DE VÔLEI 
MASCULINO - 

GINÁSIO DO SESI CLUBE

Rodada de estreia, 13/10

    • 15h – Volei Unip/Fortaleza 
(CE) x Sport Club do Recife (PE)

    • 17h – Desportivo Rio Gran-
de-APAB (RN) x Santa Cruz Volei 
Clube (PE)

    • 19h – Clube do Volei Multis-
ports (CE) x Nosso Clube/SRV (PE)


