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Juiz do RN pede extradição de 
ex-presidente do Alecrim preso

Candidatos já gastaram 
mais de R$ 5,5 milhões

Lucena propõe “hospital 
de retaguarda” em Natal

Coletivo Juntas propõe 
mandato participativo

DESPESAS. 3 | Em Natal, candidato 
que mais teve gastos foi o candidato 
à reeleição, Álvaro Dias (PSDB),
com um total de R$ 2,4 milhões

ENTREVISTA. 6 | Vereador Fernando 
Lucena (PT) busca a renovação do 
mandato prestando contas do trabalho 
realizado e apresentando projetos

PERFIL. 8 | Candidatura coletiva 
do PSOL quer fazer da Câmara 
Municipal de Natal um espaço de 
participação popular
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ENTREVISTA. 2 | Candidato do Podemos a prefeito de Natal prometeu ontem criar uma espécie de “Big Brother” no setor de licitações da 
Prefeitura. Proposta é filmar, e disponibilizar as gravações à população, de todos os pregões da prefeitura, para garantir transparência

Afrânio propõe “Big Brother” das Licitações
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OPREAÇÃO GODFATHER. 9 | Juiz Francisco 
Eduardo Guimarães Farias, da 14ª 
Vara Federal, solicitou a extradição do 

empresário inglês Anthony Armstrong, 
que foi preso no dia 27 de outubro 
deste ano pela Interpol nos Emirados 

Árabes Unidos. Ex-presidente do 
Alecrim Futebol Clube, de Natal, 
Anthony estava foragido desde março. 

Ele é alvo de investigação do Ministério 
Público Federal do Rio Grande do 
Norte sobre esquema de lavagem de 

dinheiro no setor imobiliário potiguar – e 
teria dado golpe em pelo menos 2 mil 
investidores.

SOBRE 
LIVRARIAS

CULTURA. 13 | Em 54 textos e 150 fotografias 
autorais, escritor e jurista Marcelo Alves percorre 
quase meio mundo para contar histórias de lugares 
repletos de conhecimento: as bibliotecas
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O candidato do Podemos a pre-
feito de Natal, Afrânio Miran-
da, prometeu nesta terça-feira 

3 criar uma espécie de “Big Brother” 
no setor de licitações da Prefeitura, 
caso seja eleito. A proposta, de acor-
do com ele, é � lmar, e disponibilizar 
as gravações à população, de todos 
os pregões da prefeitura, para garan-
tir mais transparência nas compras 
públicas.

“Todas as licitações vão ser � lma-
das e gravadas, para que as pessoas 
não se sintam à vontade para fazer al-
gum tipo de acordo. As licitações têm 
que ser corretas”, destacou Afrânio, 
ao participar da série de entrevistas 
que o Agora RN está promovendo 
com todos os candidatos à Prefeitura 
do Natal nas eleições de 2020.

Segundo Afrânio, a medida fará 
parte de um esforço para combater 
a corrupção no âmbito da prefeitura. 
Ele disse que, se for eleito, terá “tole-
rância zero” com a eventual malver-
sação de recursos públicos. “Quem 
tiver usando dinheiro público inde-
vidamente se prepare, porque vai ser 
uma peia na corrupção. Vamos punir 
com rigor, claro que com as penas da 
lei”, complementou.

O candidato do Podemos disse, 
ainda, que outra de suas primeiras 
providências como prefeito será con-
tratar uma auditoria externa para 
identi� car possíveis irregularidades 
na prefeitura – dando total transpa-
rência dos resultados. Além disso, 
ele falou que vai “informatizar” toda 
a gestão, para que ele e qualquer ci-
dadão possa ter conhecimento de 
como o dinheiro público está sendo 
aplicado.

“Quero ter tudo na palma da mi-
nha mão, no meu smartphone, para 
que, onde eu estiver, eu possa saber 
tudo o que está acontecendo na pre-
feitura. Quando se informatiza, tem 
controle e transparência. Além disso, 
eu quero que o Portal da Transpa-
rência não seja 90%, seja 100%. Se o 
dinheiro é público, o cidadão precisa 
saber de tudo”, ressaltou.

CORTE DE GASTOS
Afrânio Miranda também asse-

gurou que vai promover o corte de 
gastos que ele considera supér� uos, 
como na parte de aluguel de carros. 
Ele disse que o serviço só será man-
tido para casos excepcionais e que 
os carros só serão usados por ele ou 

pelos secretários para atividades liga-
das à função pública. “Para ir para o 
trabalho, eu vou no meu carro parti-
cular”, enfatizou.

SECRETARIAS
O candidato do Podemos tam-

bém criticou a atual composição da 
prefeitura. Segundo ele, é possível 
diminuir o número de pastas, já que 
hoje, segundo ele, há secretarias que 
servem para atender interesses par-
ticulares do prefeito ou de aliados. 
Ele falou ainda que vai propor um 
corte de 20% nas remunerações dele 
próprio – caso seja prefeito – e de se-
cretários.

“A prefeitura tem muitas secreta-
rias para colocar parentes de prefeito 
ou pessoas ligadas à Câmara de Vere-
adores, algum amigo do prefeito. São 
muitas secretarias sem � nalidades 
maiores. Das 18, dá para deixar entre 
10 e 12 secretarias. Diminui secretá-
rios, secretários adjuntos, a estrutura 
da prefeitura. Isso fora as mordomias 
que eu pretendo tirar, como a dos car-
ros”, salientou Afrânio.

IMPOSTOS
O candidato a prefeito de Natal 

pelo Podemos defendeu a institui-
ção do “IPTU progressivo”. Com essa 
medida, proprietários de imóveis 
maiores pagariam taxas mais altas de 
IPTU.

Além disso, Afrânio Miranda pro-
meteu revisar os últimos reajustes 
aplicados pela prefeitura. Em alguns 
casos, proprietários viram o IPTU su-

bir mais de 200%. A gestão municipal 
alega que o aumento foi causado pelo 
fato de proprietários terem passado 
muitos anos sem qualquer tipo de 
reajuste.

“Quem tem imóvel maior e num 
valor maior, paga mais. Quem tem 
imóvel menor, temos até que isentar 
alguns tipos de imóveis, de pessoas 
que ganham salário mínimo e que já 
pagam tanto imposto. Vamos ame-
nizar o bolso desse aí. Quem tem 
mais dinheiro paga mais. Quem tem 
menos ou não paga ou paga menos”, 
completou.

EDUCAÇÃO
Na área do ensino, o candidato 

a prefeito de Natal sugeriu a implan-
tação de escolas cívico-militares nas 
quatro regiões da cidade. Ele reco-
nheceu que o custo de manutenção 
dessas escolas é mais elevado, mas 
a� rmou que o aumento de gasto vale 
a pena se a qualidade do ensino for 
melhorada.

Afrânio Miranda citou o exemplo 
da Escola Estadual Professora Maria 
Ilka de Moura, no Bom Pastor, na 
Zona Oeste da cidade, que foi recupe-
rada após a intervenção de policiais – 
liderados pelo então tenente Styven-
son Valentim, hoje capitão, senador 
da República e presidente estadual 
do Podemos.

“Pode ser mais caro ou dispendio-
so ter uma escola cívico-militar, mas 
você prefere ter uma caneta que não 
escreve de 50 centavos ou uma de 1 
real que escreve? Se tiver duas cane-

tas que não escrevem, não adianta de 
nada. A Escola Maria Ilka vem dando 
certo. Ia deixar de existir e agora tem 
� la de espera”, ressaltou.

Apesar disso, Afrânio disse que 
pretende priorizar o ensino infantil e 
a� rmou que terá como meta zerar a 
� la de espera por vaga em creche em 
Natal. “Eu pretendo não deixar uma 
criança sequer fora da creche”.

TRANSPORTE
O candidato a prefeito anunciou 

que, se for eleito, vai determinar a re-
alização de uma licitação para o siste-
ma público de transporte e disse que 
vai exigir que a empresa vencedora 
coloque para rodar uma quantidade 
de ônibus que permita que todos os 
usuários andem sentados.

Perguntado sobre os custos de 
operação do sistema dessa maneira, 
ele não descartou a possibilidade de 
dar subsídios para as empresas de 
ônibus da cidade, a partir da isenção 
total do ISS, por exemplo. “Se for ne-
cessário isentar o ISS, a gente isenta 
para ter uma passagem adequada e 
ônibus de qualidade”, argumentou.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Afrânio Miranda disse que uma 

das principais missões de sua even-
tual gestão será dar aos empreen-
dedores da cidade mais condições 
de gerar emprego e renda. Dono da 
Miranda Computação, ele citou sua 
experiência como administrador na 
iniciativa privada para dizer que tem 
conhecimento necessário para fazer 

uma boa gestão na área.
O candidato do Podemos de-

clarou que uma das medidas que 
pretende implementar caso chegue 
à prefeitura é estabelecer parcerias 
com instituições do Sistema S para 
capacitar pessoas que estão pro-
curando emprego. Além disso, ele 
pretende articular a abertura para 
os empreendedores linhas de crédito 
para fomentar negócios e assistência 
técnica para abrir pequenos empre-
endimentos.

“Eu sou empreendedor. Eu sei o 
que é ter emprego e ser empreende-
dor. É ter condição de vida sem pre-
cisar pedir favor a ninguém. Ter seu 
próprio dinheiro. Isso é dignidade 
humana”, enfatizou, dizendo ainda 
que pode reduzir impostos para al-
guns setores, como o de prestação de 
serviços – o que bene� ciaria princi-
palmente o turismo.

ASSISTÊNCIA
O candidato a� rmou que benefí-

cios sociais devem ser temporários, 
durando apenas o período em que 
a pessoa está se capacitando para 
buscar emprego. Ele usou esse argu-
mento para dizer que, em sua gestão, 
não haverá um “auxílio emergencial 
permanente”, como tem proposto 
vários de seus adversários.

“Assistencialismo é uma coisa 
que deve existir para aquela pessoa 
que está passando fome naquele 
momento. Deve ser temporário. A 
gente, além de dar aquele auxílio, tem 
que fazer com que as pessoas pos-
sam viver por conta própria. Auxílio 
emergencial permanente não existe. 
O nome já diz: é auxílio emergencial. 
É para ser criado temporariamente, 
enquanto a pessoa se capacita e tem 
condições de arranjar seu próprio 
emprego e sustentar sua família. 
Quem está dizendo isso não está di-
zendo a coisa verídica”, destacou.

“É uma apelação dizer que vai 
criar um auxílio emergencial pela 
prefeitura”, � nalizou.

SÉRIE DE ENTREVISTAS
Afrânio Miranda foi o 6º entrevis-

tado da série que o Agora RN tem 
promovido com todos os candidatos 
à Prefeitura do Natal. Todas as entre-
vistas estão disponíveis nas páginas 
do jornal no Facebook, YouTube e 
Instagram. Nesta quarta 4, o convida-
do será Delegado Leocádio (PSL). 

Afrânio Miranda promete gravar 
todas as licitações da Prefeitura
ELEIÇÕES 2020 | Segundo candidato do Podemos a prefeito de Natal, medida fará parte de um esforço para combater a corrupção no âmbito da prefeitura. Ele disse que, se for eleito, terá 
“tolerância zero” com a eventual malversação de recursos públicos. Em entrevista, Afrânio também abordou geração de emprego e renda, educação, gestão administrativa e impostos

Candidato do Podemos a prefeito de Natal, Afrânio Miranda deu entrevista ontem ao Agora RN

Quem tiver usando
dinheiro público 
indevidamente se
prepare, porque vai
ser uma peia na
corrupção. Vamos
punir com rigor, claro
que com as penas da lei”

“
AFRÂNIO MIRANDA (PODEMOS)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL
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JULGAMENTO DE LULA I
A análise de um recurso do 

ex-presidente Lula no caso do triplex 
do Guarujá (SP) pela Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi 
adiada devido a problemas técnicos, 
nesta terça-feira.

JULGAMENTO DE LULA II
Essa é a segunda vez que o 

julgamento é postergado, em menos 
de duas semanas. O problema afetou 
outras turmas do STJ, que foram 
suspensas no meio da tarde, além do 
site do tribunal, que � cou fora do ar.

TRABALHO PRESENCIAL
O governo federal autorizou, 

nesta terça-feira, a volta de servidores 
ao trabalho presencial. A instrução 
normativa do Ministério da Economia 
limita presença de servidores em cada 
ambiente de trabalho a 50% da sua 
capacidade física. Além disso, deve ser 
mantido o distanciamento mínimo de 
um metro.

VACINA I
O procurador-geral da República, 

Augusto Aras, defendeu em parecer 
enviado ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que crianças e adolescentes têm 

direito à vacinação, mesmo contra 
as convicções pessoais � losó� cas, 
religiosas, morais ou existenciais dos 
pais ou responsáveis.

VACINA II
O posicionamento do procurador-

-geral da República vai de encontro às 
manifestações do presidente Jair Bol-
sonaro, que tem se colocado contrário 
à obrigatoriedade da vacinação para 
Covid-19 em qualquer faixa etária e 
situação.

CONGRESSO E GOVERNADORES
Em reunião com governado-

res na tarde desta terça-feira, os 
presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), a� rmaram 
que têm conversado com o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido) para garantir a dis-

ponibilização de vacinas contra o 
novo coronavírus assim que forem 
autorizadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

BANCO CENTRAL I
O Senado Federal aprovou nesta 

terça-feira o projeto que dá autonomia 
ao Banco Central (BC). Foram 56 votos 
a favor e 12 votos contrários.

BANCO CENTRAL II
A proposta segue para avaliação 

da Câmara dos Deputados, onde deve 
ser apensada a um projeto semelhante 
que já está tramitando.

BANCO CENTRAL III
O projeto faz alterações na 

estrutura do Banco Central com a 
intenção de proteger a diretoria e o 
presidente da autarquia de interferên-
cias políticas.

BANCO CENTRAL IV
A partir da sanção do projeto, 

a diretoria terá mandatos � xos, e 
o órgão deve dispor de autonomia 
“técnica, operacional, administrativa 
e � nanceira”. Como ainda precisa 
passar por aprovação dos deputados, 
o texto pode ser alterado.

REPÚDIO I
O Senado aprovou nesta terça-fei-

ra 3 voto de repúdio à postura do juiz 
Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal 
de Florianópolis, e do advogado 
Cláudio Gastão da Rosa Filho, durante 
o julgamento de uma denúncia de 
estupro, cometido contra a in� uencer 
Mariana Ferrer, de 23 anos.

REPÚDIO II
O voto de repúdio foi “por distor-

cerem fatos de um crime de estupro, 
expondo a vítima a sofrimento e 

alexoviana@uol.com.br
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humilhação”. O requerimento foi apro-
vado simbolicamente - quando não há 
contagem dos votos- e assinado por 29 
senadores e senadoras.

SALLES I
O Tribunal Regional Federal da 

1ª Região (TRF-1) decidiu, nesta 
terça-feira 3, manter em análise na 
Justiça Federal de Brasília uma ação 
de improbidade administrativa do 
Ministério Público Federal (MPF) 
contra o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles.

SALLES II
A decisão é da 3ª Turma do tri-

bunal. Os desembargadores julgaram 
um recurso do MPF, que questionou 
decisão da 8ª Vara Federal no Distrito 
Federal que, inicialmente, enviou o 
caso para à Justiça Federal de Santa 
Catarina, onde já haveria uma ação 
semelhante.

NOVO SENADOR
Carlos Portinho (PSD-RJ) assumiu 

nesta terça-feira 3, durante sessão do 
Senado, a vaga aberta com a morte do 
senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ). 
Eleito para o Senado em 2018, Arolde 
faleceu aos 83 anos, vítima da Covid-19.

ELEIÇÕES 2020 | Em Natal, candidato que mais teve gastos foi o candidato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB), com 
um total de R$ 2,4 milhões. Em segundo e terceiro lugar, estão Senador Jean (PT) e Delegado Leocádio (PSL)

Os candidatos à Prefeitura de 
Natal já gastaram mais de 
R$ 5,5 milhões na campa-

nha deste ano, segundo o sistema 
da Justiça Eleitoral que mostra a 
movimentação � nanceira na conta 
dos candidatos. O levantamento foi 
feito pelo Agora RN na tarde desta 
terça-feira 3.

Ao todo, as contas declaradas 
até o último dia 1º de novembro 
dos 14 candidatos somam R$ 
5.541.933,50 em despesas contrata-
das para a campanha de 2020. Nessa 
conta, também estão gastos do can-
didato Fernando Pinto (Novo), que 
já desistiu.

Em Natal, o candidato que mais 

teve gastos foi o candidato à reelei-
ção, Álvaro Dias (PSDB), com um 
total de R$ 2.479.179,10 milhões em 
despesas. Em segundo e terceiro lu-
gar, estão os candidatos Senador Jean 
(PT) e Delegado Leocádio (PSL), com 
gastos que somam R$1.096.071,94 e R$ 
729.963,13, respectivamente. A candi-
data com menos gastos em campanha 
é Rosália Fernandes (PSTU) com ape-
nas R$ 4.028,00.

O site do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) também mostra o total de 
recursos arrecadados pelos candida-
tos durante a campanha. Álvaro Dias 
também lidera essa estatística.

O DivulgaCand aponta que o can-
didato à reeleição recebeu R$ 976.000 

em recursos, em que apenas R$ 20 mil 
reais (2,05%) foram recursos próprios 
– o restante foram R$ 800 mil de doa-
ção dos partidos (81,97%) e R$ 156 mil 
(15,98%) doados por pessoas físicas.

O candidato Senador Jean ocu-
pa o segundo lugar da lista, com R$ 
866.469,52 em recursos recebidos, sen-
do 99.88% de doação de partidos. Em 
terceiro lugar, Leocádio soma R$ 454 
mil, que representa 99.12% do valor 
doado por partidos.

A candidata Rosália Fernandes 
(PSTU) foi quem menos obteve lucros 
arrecadados durante a campanha, so-
mando R$ 12.720,00 – sendo R$ 11.900 
de doação de partidos e R$ 820 de doa-
ção de pessoas físicas.

Contas declaradas até o último dia 1º de novembro dos 14 candidatos somam R$ 5.541.933,50 em despesas contratadas para a campanha

Candidatos à Prefeitura do Natal
já gastaram mais de R$ 5,5 milhões

Com aval do governo, líderes da 
Câmara e do Senado fecha-
ram acordo para derrubar o 

veto presidencial à prorrogação da 
desoneração da folha salarial em 
setores intensivos em mão de obra.

O presidente do Congresso, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), convocou 
sessão remota para analisar a ques-
tão nesta quarta-feira 4. Antes, no 
entanto, os parlamentares devem 
se reunir mais uma vez, às 9h, para 
buscar um entendimento sobre o 
novo marco regulatório do sanea-
mento básico, que se tornou foco de 
impasse nas negociações.

Nesta terça-feira 3, o governo já 
promoveu uma reunião com líderes 
partidários para tentar viabilizar a 
votação.

Sindicatos de trabalhadores 
também realizaram nesta terça-
-feira em Brasília e  São Paulo ma-
nifestações a favor da derrubada 
do veto à desoneração da folha de 
pagamento.

Segundo o senador Major Olím-
pio (PSL-SP), houve acordo apenas 

para a derrubada do veto da deso-
neração. A abertura da sessão, no 
entanto, vai depender do quórum 
(presença mínima obrigatória), já 
que boa parte dos congressistas está 
envolvida nas eleições municipais 
dos seus estados.

“O líder Eduardo Gomes (MDB-
-TO) acabou de con� rmar que por 
um acordo, logicamente se tiver a 
sessão, nós vamos realizar a derru-
bada do veto (da desoneração) e, as-
sim, dar sobrevida a 6,5 milhões de 
empregos”, a� rmou Olímpio.

O senador  Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) con� rmou. “Temos maio-
ria necessária para derrubar o veto 
26 sobre desoneração. Isso salvará 
empresas e, principalmente, milha-
res de empregos no Brasil”.

O deputado Marcelo Ramos (PL-
-AM) ponderou, contudo,  que há 
risco de a votação não ocorrer por 
falta de quórum. Ele disse que con-
versou com os líderes dos partidos 
do centrão, que faz parte da base de 
apoio ao governo, e os planos são de 
obstruir a sessão.

Veto presidencial à desoneração da folha para 17 setores é criticado por parlamentares

Líderes fecham acordo para 
derrubar veto à desoneração

CARGA TRIBUTÁRIA

ANDRÉ COELHO / O GLOBO

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL



VITÓRIA DE BIDEN NÃO AFETA 
AS RELAÇÕES BILATERAIS

AINDA SEM VACINA, MUNDO 
APRENDE A COMBATER COVID
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BRASIL VENCE A COVID
A média móvel de mortes 

segue a tendência de baixa no 
Brasil e caiu para 360, segundo 
dados do Worldometer. É a 
primeira vez que � ca abaixo de 
400 e é a menor média em mais de 
seis meses.

PLANOS MUDAM
A dupla do DEM Rodrigo Maia 

e Davi Alcolumbre, já aposta suas 
� chas em eventual permissão do 
Supremo para se reelegerem. A 
PEC da reeleição se inviabilizou 
e só restou a interferência do 
Judiciário.

MORAL BAIXÍSSIMA
A tentativa do presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia, de 
impor pauta de votações em 
sessão extraordinária foi por água 
abaixo. Em outra mostra da perda 
de poder de Maia, a sessão foi 
cancelada por falta de quórum.

CENSURADO HÁ 54 DIAS
Está fora do ar há 54 dias o 

site e-Cidadania, do Senado, e 
junto com ele a ferramenta de 

avaliação popular dos projetos de 
lei. O sistema “caiu” após a PEC 
da reeleição Maia/Alcolumbre 
receber 99% de rejeição.

CHOQUE DE REALIDADE
A convite do governo, o 

encarregado de negócios da 
Embaixada da França fará 
uma turnê do Amazonas. A 
ideia é “conhecer melhor os 
compromissos do governo com o 
desenvolvimento sustentável”.

CONFUSÃO AGENDADA
A Guarda Nacional dos 

Estados Unidos foi acionada em 16 
dos 50 estados norte-americanos. 
Serão distribuídas mais de 3,6 
mil tropas em todo o País para 
garantir a lei e ordem, após a 
eleição desta terça 3.

ALGUNS DIAS
O governador do Illinois, 

JB Pritzker, um dos chefes de 
governos estaduais nos EUA que 
pediu auxílio da Guarda Nacional, 
que é uma força de segurança 
federal, aposta que a apuração 
“pode levar dias”.

O mundo foi surpreendido pelo coronavírus e, sem saber como 
lidar com vários sintomas, viu a média diária de mortes disparar 
até 7.027, cerca de 10% da média de 70 mil casos. A proliferação da 
doença e o aumento da testagem levaram a média a subir 564%, 
superando 500 mil casos diários, mas a experiência adquirida por 
pro� ssionais de saúde no combate à pandemia e a busca incansável 
por novos tratamentos dos sintomas reduziram a mortalidade a 
1,32% enquanto a vacina não chega.

CURAS EM ALTA
Segundo o Worldometer, a 

taxa de recuperados em abril 
chegou a 77,5% e só subiu desde 
então, atingindo o máximo de 
96,56% nesta segunda.

TRISTE MARCA
Apesar da alta exponencial 

no número de casos no 

segundo semestre, o dia 17 de 
abril ainda detém recorde de 
óbitos com 8.514 vidas ceifadas.

AQUI CONTINUA CAINDO
No Brasil, a maior média 

de casos foi de 46.263 e óbitos 
1.097, ambas no � m de julho. 
Atualmente caíram para 20.379 
e 360, respectivamente.

No caso de vitória do democrata sorvetão Joe Biden, o governo brasileiro já 
não terá o tratamento especial concedido pelo republicano Donald Trump 
ao colega brasileiro, que foi recebido no Salão Oval e depois homenageado 

em jantar, na Flórida, em março. No mais, as relações históricas de amizade entre 
Brasil e Estados Unidos não devem sofrer alterações, até porque há interesses 
comerciais que devem prevalecer sobre discursos eleitorais a respeito da questão 
ambiental na Amazônia.  Definida a eleição, a hábil diplomacia brasileira buscará 
o entendimento, priorizando o que aproxima e não o que separa os dois países. 
Os presidentes do Brasil e Argentina não se suportam, mas a diplomacia deu um 
jeito de normalizar as relações. Ambos são parceiros históricos. O comentarista 
Hamilton Mourão, vice-presidente nas horas vagas, lembrou ontem que eventual 
governo Biden terá muito mais o que fazer. Os EUA precisam ajustar suas 
relações com organizações multilaterais, a Europa e a Rússia e definir suas 
disputas comerciais com a China.
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PLANO MANSUETO | Maia disse que poderá votar a proposta logo depois do 1º turno das eleições municipais. 
Ficou acertado prorrogar por três anos a necessidade do cumprimento do teto de gastos dos estados

Os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e  
do Senado, Davi Alcolumbre 

(DEM-AP), prometeram nesta terça-
-feira 3 a governadores e secretários 
de Fazenda votar um projeto para 
aliviar a situação � scal dos estados.

O tema estará no projeto de lei 
complementar nº 101 de 2020. Maia 
disse que poderá votar a proposta 
logo depois do 1º turno das eleições 
municipais. Alcolumbre se compro-
meteu a pautar o texto poucos dias 
depois de a Câmara aprovar.

O compromisso foi � rmado em 
reunião nesta terça. Os governado-
res foram às residências o� ciais dos 
dois congressistas. Os imóveis são 
vizinhos.

Depois de deixar o encontro 
com os presidentes do Legislativo, 
os governadores foram conversar 
com os secretários do Ministério da 
Economia Waldery Rodrigues (Fa-
zenda) e Bruno Funchal (Tesouro).

O secretário da Fazenda do Mato 
Grosso, Rogério Gallo, disse na saí-
da do encontro que � cou acertado 
prorrogar por três anos a necessi-
dade do cumprimento do teto de 
gastos dos Estados.

As regras atuais estabelecem 
que os Estados que descumprirem o 
teto em 2018 ou 2019 tenham uma 
penalidade a partir do ano que vem 
por meio de retenções no Fundo de 
Participação dos Estados (FPE), ex-
plicou o secretário. A ideia é que a 
obrigatoriedade do cumprimento 
do teto � que para 2021, 2022 e 2023.

Esse teto foi estipulado em um 
contrato de renegociação de dívidas 
com a União, assinado por 20 esta-
dos.

Gallo declarou que 11 estados 
descumpriram o teto no período, 
incluindo o Mato Grosso. “[A penali-
dade] no nosso caso seria R$ 600 mi-
lhões”, declarou o secretário. “Nossa 
saída foi fazer uma articulação po-
lítica para conseguirmos aprovar 
até 31 de dezembro na Câmara e no 
Senado”.

Também � cou acertado que 
as áreas de educação e saúde nos 
Estados poderão furar o teto. Isso 
porque há vinculação desses gastos 
à arrecadação do Estado. Se a arre-
cadação cresce acima da in� ação, 
essas despesas precisam crescer. 
Como há um teto geral, esse movi-
mento faz com que as outras áreas 
percam recursos.

“Está acertado com o Tesou-
ro”, disse o deputado Pedro Paulo 
(DEM-RJ), autor do PLP. De acordo 
com ele, o relator, Mauro Benevides 
(PDT-CE), deve terminar o relatório 
em cerca de dois dias.

O deputado a� rmou que tam-
bém é avaliado um novo regime de 
recuperação � scal para Estados. O 
relator tem pensado em recupera-
ções de 8,5 anos, mas os governado-
res pressionam para que sejam 10.

Governadores e secretários de Fazenda durante reunião com presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Maia e Alcolumbre prometem votar 
projeto que alivia caixa dos estados

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O projeto de Pedro Paulo é de-
rivado do antigo Plano Mansueto, 
do qual ele era o relator. A pro-
posta inicialmente era focada nos 
Estados com pior situação fiscal. 
O nome é uma referência ao ex-
-secretário do Tesouro Mansueto 

Almeida.
Agora, disse ele, há benefícios 

para todos. Os que têm contas em 
melhor situação poderão ter crédi-
to facilitado, por exemplo. Mas ele 
ressalva: “Ninguém está tendo aju-
da sem precisar fazer ajuste”.
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A chegada do Sicoob Rio Gran-
de do Norte à Zona Norte de 
Natal completou 1 ano nesta 

terça-feira 3. Em 2019, nessa mesma 
data, a cooperativa abria sua primei-
ra  agência na região, especificamen-
te no Partage Norte Shopping.

Hoje, somente nesta agência, a 
cooperativa já conta com mais de 500 
cooperados, com quase 80% de suas 
contas empresariais, e administra 
uma carteira de quase R$ 9 milhões.

Com a instalação da agência, o 
Sicoob foi a primeira cooperativa fi-
nanceira a acreditar na região. E, de 
acordo com a marca, os planos são de 
continuar investindo no crescimento 
e expansão na região.

Além da Zona Norte, o Sicoob 
Rio Grande do Norte possui agên-
cias no Centro de Convivência da 
UFRN e no Portugal Center, em 
Natal. Atualmente, conta com cerca 
de 8 mil cooperados e administra 
cerca de R$ 180 milhões de ativos. 

Em julho, a instituição distribuiu R$ 
2,8 milhões em sobras para os coo-
perados, que são como “sócios” do 
Sicoob, não clientes.

Formado por cooperativas de 
crédito, além de empresas de apoio 
especializadas, o Sicoob é hoje o 
maior sistema financeiro cooperati-
vo do País, com mais de 4,6 milhões 
de cooperados e atuação em todos os 
estados do Brasil.

São mais de 2,7 mil pontos de 
atendimento, milhares de caixas 
eletrônicos e diversos canais digitais 
para oferecer produtos e serviços fi-
nanceiros.

No dia em que a agência comple-
tou 1 ano, o presidente do Sicoob Rio 
Grande do Norte, Manoel Santa Rosa, 
visitou o local junto com a gerente 
Cellyane de Paula. Também acompa-
nharam a visita o vice-presidente da 
cooperativa coirmã Sicoob Potiguar, 
Edvaldo Crispim, e a diretora execu-
tiva Anacelly Silveira.

Sicoob Rio Grande do Norte completa 
1 ano presente na Zona Norte de Natal
COOPERATIVISMO | Formado por cooperativas de crédito, além de empresas de apoio especializadas, o Sicoob é hoje o maior sistema financeiro cooperativo do País, com mais de
4,6 milhões de cooperados e atuação em todos os estados do Brasil. Apenas na Zona Norte, já conta com mais de 500 cooperados, com quase 80% de suas contas empresariais

Dirigentes do Sicoob Rio Grande do Norte celebram 1 ano da abertura da agência na cooperativa na Zona Norte de Natal, com bons resultados

SICOOB RN / REPRODUÇÃO
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

No quarto mandato como ve-
reador de Natal, Fernando 
Lucena (PT) tem uma atuação 

marcada pela militância no campo da 
esquerda e por ser “terrivelmente an-
ti-Bolsonaro”, como ele mesmo define.

Natural de Campina Grande, na 
Paraíba, o parlamentar começou a 
carreira política no movimento estu-
dantil. Foi presidente de grêmio e di-
retor da Casa do Estudante de Caicó, 
além de ter participado da reconstru-
ção da UNE, em 1979.

A carreira na administração 
pública foi iniciada em 1986 com o 
ingresso na Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal (Urbana). No órgão, 
Lucena foi comprometido com a luta 
dos trabalhadores assalariados. Ele 
ajudou a fundar a Associação dos 
Serviços Urbanos, que depois se tor-
nou o Sindicato dos Trabalhadores de 
Conservação e Limpeza do Estado.  

Atualmente, o vereador é presi-
dente da Comissão de Saúde, Pre-
vidência e Assistência Social da Câ-
mara Municipal de Natal – estando 
no cargo há 8 anos. “Nossa principal 
obrigação é fiscalizar os recursos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), oriun-
dos tanto do poder municipal quanto 
dos poderes estadual e federal”, rela-
tou, em entrevista ao Agora RN.  

“Ainda temos problemas que 
precisam de solução. Por exemplo, 
Natal tem uma empresa só para 
recolher medicamentos vencidos e 
outra para incinerá-los. Isso é uma 
afronta à saúde pública. Temos um 
cemitério de ambulâncias do Samu 
Metropolitano: são 14 veículos semi-
novos parados. A Maternidade Felipe 
Camarão, referência no parto huma-
nizado, está fechada desde 2018. São 
lutas que precisam de enfrentamento 
e seguiremos buscando respostas no 
próximo mandato”, afirmou.

SAÚDE  
O grande projeto de Lucena para 

o próximo mandato é a criação de 
um “hospital de retaguarda”, que te-
ria como função principal acelerar o 
andamento das cirurgias oferecidas 
pelo SUS. “Por causa da pandemia da 
Covid-19, as pessoas ficaram com me-
do de procurar unidades hospitalares 
e, agora, há uma demanda reprimida 
em relação a outras doenças”, relatou 
o vereador. É por isso que ele vai suge-
rir que o Hospital Municipal de Cam-
panha seja o centro que dará suporte 
aos procedimentos cirúrgicos.  

“Para que o hospital não seja 
subutilizado ou fechado no pós-pan-
demia, quero propor que ele vire o 
hospital de retaguarda e que propor-
cione todos os exames do pré-opera-
tório, além de abrigar o paciente no 
pós-operatório. Funcionando assim: 
a pessoa fica internada no centro, faz 

os exames necessários. A ambulância 
leva o paciente para o hospital de re-
ferência, como o Walfredo Gurgel. Ele 
passa pela cirurgia e retorna ao hos-
pital de retaguarda, e fica no leito até 
o momento de alta”.  

De acordo com Lucena, a opera-
ção vai diminuir a fila de espera por 
cirurgias. “O hospital da Via Costeira 
tem capacidade para mais de 500 
leitos. Vamos salvar vidas porque te-
remos suporte para o Estado inteiro. 
Vejo pessoas morrendo nas UPAs 
e em outras unidades, aguardando 
atendimento. A logística do hospital 
de retaguarda é viável e vai auxiliar a 
população”.

PREVIDÊNCIA  
O vereador votou contra a refor-

ma da Previdência Municipal, que 
eleva a contribuição previdenciária 
dos servidores. Hoje, o contracheque 
do funcionalismo tem um desconto 
de 11% sobre a remuneração bruta. 
Com a reforma, vai subir para 14%, 
independentemente da faixa salarial, 
a partir de janeiro de 2021. 

“É um absurdo. Se eu fosse de-
putado federal, teria votado contra a 
reforma de Bolsonaro. Se eu fosse de-
putado estadual, teria votado contra 
a reforma de Fátima, mesmo sendo 
do meu partido. Acho que a Previ-
dência precisa ser reestudada. Temos 
bilhões nos fundos previdenciários, 
temos que pegar esse dinheiro e in-
vestir no servidor. Ninguém procura 
outra solução, a solução é sempre ti-
rar do contracheque do trabalhador. 
Precisamos de outra forma de finan-
ciamento. Essa reforma não vai resol-
ver nada, é só um paliativo”, indicou.

TRANSPORTE
Já o transporte público da capital 

potiguar também é alvo de reivin-
dicações. Recentemente, em meio 
à pandemia, a Câmara aprovou um 
projeto que reduz em 50% o Impos-
to sobre Serviços (ISS) cobrado das 
empresas de ônibus. A redução no 
ISS – de 5% para 2,5% – foi anuncia-
da como forma de aliviar o caixa das 
companhias durante o período de 
crise causada pelo coronavírus. No 
entanto, a lei ainda não foi sanciona-
da pelo prefeito Álvaro Dias.

“Adicionei uma emenda que 
proíbe o aumento de passagem este 
ano e ainda obriga o retorno das 19 
linhas de ônibus que foram retiradas 
das ruas. Mas ainda não sei qual é o 
motivo da demora para a aprovação 
da lei. O transporte segue sendo de 
péssima qualidade e vejo que existe 

uma certa subserviência da Prefei-
tura ao Seturn, sindicato que repre-
senta os empresários do transporte”, 
comentou. “Minha luta com o Seturn 
e a Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU) é constante”.

Para ele, a mobilidade urbana só 
vai dar os primeiros passos para evo-
lução quando houver maior investi-
mento no VLT, o veículo leve sobre 
trilhos. “Vamos propor esse debate 
para pedir a aquisição de novos veí-
culos, aumento de linhas, e incentivo 
ao uso por parte da população. Além 
de barato, o VLT é rápido, confortá-
vel e pode comportar muita gente”, 
assegurou.  

INFRAESTRUTURA
Observando a infraestrutura da 

cidade, o vereador foi autor de uma lei 
que garante um seguro para prédios 
públicos, como escolas e unidades de 
saúde, ruas e outros dispositivos, co-
mo praças. Segundo ele, as empresas 
que prestam serviços à Prefeitura de-
vem realizar reparos necessários du-
rante o prazo de 5 anos, sob pena de 
multa em caso de descumprimento. 
“Agora, essas construções não podem 
ficar desassistidas. E os consertos são 
a custo zero para o município. Essa 
foi uma conquista importante”, disse 
o parlamentar.

CULTURA  
Um dos principais espaços fre-

quentados pela boemia natalense e 
tradicional ponto de manifestações 
culturais e artísticas, o Espaço Cultu-
ral Ruy Pereira, no coração da Cidade 
Alta, foi completamente repaginado 
e reestruturado durante a atual ges-

tão. O novo ambiente foi entregue 
simbolicamente em agosto deste 
ano. A criação do espaço foi proposta 
por Lucena, que acredita que a cultu-
ra precisa de apoio.  

A revitalização do Ruy Pereira 
também partiu de uma emenda do 
vereador. O local passou por diver-
sas intervenções, como troca do pa-
vimento, tratamento de drenagem 
e esgoto, rede elétrica, iluminação, 
mudança da entrada para a avenida 
Princesa Isabel e a instalação de um 
palco permanente, incluindo cober-
tura termoacústica, além da grafita-
gem dos muros feitas por 30 artistas 
potiguares.

Os investimentos aplicados na 
intervenção giraram em torno de R$ 
418 mil e não devem parar por aí. 
Lucena informou que pedirá uma 
emenda, no valor de R$ 250 mil, que 
será destinada exclusivamente para 
a contratação de músicos locais. “O 
Beco da Lama e o Ruy Pereira recebe-
rão apresentações no fim de semana. 
Será uma forma de manter o centro 
vivo, assim como no Recife Antigo. 
Continuaremos criando uma iden-
tidade cultural para a nossa cidade”, 
sublinhou o vereador.

LUTA ANTIRRACISTA  
Para marcar a luta antirracista, 

Lucena propôs que o Dia da Cons-
ciência Negra – comemorado anu-
almente em 20 de novembro – seja 
feriado em Natal. “Precisamos falar 
sobre o racismo, que é uma doença 
grave que precisa ser discutida e 
combatida. Sabemos que ninguém 
pode ser julgado pela cor da pele, mas 
ainda é algo enraizado e tido como 
‘normal’ aqui”, contou.  

A proposta foi aprovada pelo Le-
gislativo municipal, mas enfrentou 
resistência da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo do 
RN (Fecomércio), que apontou uma 
suposta inviabilidade de dois feriados 
seguidos, já que no dia 21 é come-
morado o Dia de Nossa Senhora da 
Apresentação. A proposta agora será 
julgada pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Ainda na mesma pauta, o verea-
dor conseguiu recursos para a nova 
estátua de Iemanjá, que fica na praia 
do Meio. Iemanjá é reverenciada por 
cultos afrodescendentes, especial-
mente o candomblé e a umbanda, e 
é cultuada por pessoas de diferentes 
crenças. No entanto, vândalos danifi-
cavam o antigo patrimônio e seguem 
depredando a atual imagem. “E tudo 
é por intolerância religiosa baseada 
na cor. É um retrocesso. A estátua da 
Bíblia, que fica praticamente ao lado, 
nunca foi vandalizada. Não podemos 
agredir outros que pensam diferen-
te”, disse Lucena.

Lucena propõe “hospital de 
retaguarda” no pós-pandemia
ELEIÇÕES 2020 | Vereador Fernando Lucena (PT) busca a renovação do mandato prestando contas do trabalho realizado e apresentando projetos para o futuro da saúde pública.
Ele defende que o Hospital Municipal de Campanha, aberto em um hotel da Via Costeira, durante a pandemia de Covid-19, sirva como retaguarda para quem vai fazer cirurgia

Vereador Fernando Lucena (PT) busca 5º mandato na Câmara Municipal de Natal, com forte atuação na saúde e defesa dos servidores públicos

O hospital da Via Costeira 
tem capacidade para mais 
de 500 leitos. Vamos salvar 
vidas porque teremos 
suporte para o Estado inteiro. 
Vejo pessoas morrendo nas 
UPAs e em outras unidades, 
aguardando atendimento”

“
FERNANDO LUCENA
VEREADOR DE NATAL - PT
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IMUNIZAÇÃO

A Associação Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou nesta terça-feira 
3 a retomada dos estudos 
clínicos da vacina contra a 
covid-19 elaborada pelo labo-
ratório Janssen-Cilag, divisão 
farmacêutica da Johnson & 
Johnson. A decisão garante 
segurança aos voluntários 
brasileiros que queiram parti-
cipar dos testes que estavam 
suspensos desde 12 de outu-
bro após um voluntário ame-
ricano apresentar um evento 
adverso grave.

A Anvisa informou em no-
ta que “concluiu que a relação 
benefício e risco se mantém 
favorável e que o estudo po-
derá ser retomado”. A auto-
rização para a retomada dos 
estudos teve como base da-
dos do evento adverso envol-
vendo o voluntário america-
no e informações do Comitê 
Independente de Segurança. 
A agência analisou ainda da-
dos da autoridade regulatória 
norte-americana (Food and 
Drugs Administration - FDA).

Até o momento da inter-
rupção dos estudos em outu-
bro, 12 voluntários brasilei-
ros, todos do Rio de Janeiro, já 
haviam participado do teste, 
recebendo a dose da vacina 
ou do placebo. Os estudos da 
vacina elaborada pela John-
son & Johnson está sendo 
conduzido em 11 estados do 
Brasil, prevendo a inclusão 
de cerca de 7,5 mil pessoas 
maiores de 18 anos.

A agência comunicou que 
vai permanecer atenta a pos-
síveis efeitos adversos da pes-
quisa. “Caso seja identificada 
qualquer situação grave com 
voluntários brasileiros, irá 
tomar as medidas previstas 
nos protocolos para a investi-
gação criteriosa desses even-
tos”, diz a nota da Anvisa.

ANVISA AUTORIZA 
RETOMADA DE 
ESTUDOS DA VACINA 
DA JOHNSON 

DIVULGAÇÃO

Wyllys Farkatt tem um cur-
rículo impecável na edu-
cação pública. Em abril de 

2020, ele terminou o mandato de rei-
tor do  Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN). O cargo foi entregue 
ao sucessor com certificados de ex-
celência administrativa e de boa uti-
lização dos recursos públicos. Agora, 
após 25 anos de dedicação ao setor 
educacional, o professor quer levar 
a experiência de gestor à Câmara de 
Vereadores de Natal.

 Candidato pelo Partido Verde 
(PV), ele espera levar diversos pro-
jetos para ao Legislativo municipal. 
Uma das propostas dele é a criação 
de programas para ampliar o uso de 
ferramentas tecnológicas no pro-
cesso  de ensino-aprendizagem em 
Natal. Ele projeta medidas para arti-
cular ações entre as redes municipal, 
estadual e federal de ensino.

Ele também propõe o programa 
“Natal: Cidade da Nuvem”. “O siste-
ma prevê a criação de computador 
virtual, com a tecnologia de arma-
zenamento de dados em nuvem, nas 
escolas da rede de ensino municipal. 
O mecanismo será acessado por meio 
do Kit de Inclusão Digital”, explica. 

Ele avalia que o modelo  de In-
clusão Digital, de baixíssimo custo, 
poderá ser entregue aos alunos da 
rede municipal de ensino. Neste 
formato, a CPU, cartão de memória, 
além dos demais equipamentos (te-
clado e mouse) podem ser conecta-
dos a uma TV.

Caso eleito, a expectativa do can-
didato do PV é levar toda a experiên-

cia adquirida ao longo da docência 
e da gestão na IFRN ao Legislativo 
municipal. Durante o período em 
que Wyllys foi reitor, o instituto fede-
ral alcançou quatro mil estudantes 
inseridos no mundo do trabalho, 2,7 
mil Bolsas de Apoio à Formação, 100 
títulos publicados pela Editora IFRN, 
59 registros de software, 14 patentes 
depositadas, sete marcas registradas, 
2,2 mil projetos de Pesquisa e Inova-
ção, entre outras.

O professor Wyllys é graduado em 
Ciências Biológicas, com especiali-
zação em Bioecologia, mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente 
e doutorado em Educação. Atuando 
desde 1995 na IFRN, Wyllys Farkatt 
desempenhou diferentes funções 
que vão desde coordenador de pla-
nejamento até alcançar o cargo de 
reitor do IFRN, entre 2016 e 2020. Nos 
quatro anos à frente da reitoria, ele 
aponta a transparência com as con-
tas públicas como uma das principais 
conquistas no cargo.

Durante sua administração, foi 
restabelecido o referencial de credi-
bilidade em gestão no IFRN. Em 2017, 
a instituição recebeu o “Certificado 
de Contas de Gestão”, feito que havia 
sido alcançado pela última vez há 28 
anos. Em 2019, o IFRN foi identifica-
do como a segunda instituição com 
o melhor Índice de Gestão e Gover-
nança (IGG) do Tribunal de Contas 
da União (TCU) e a quinta entre 418 
instituições no Brasil. Já em 2020, 
ainda na reitoria, o professor Wyllys 
conseguiu mais de R$ 16 milhões em 
emendas da bancada federal. Mon-
tante destinado a melhorias na infra-

estrutura da instituição federal.
Além dos bons resultados na ges-

tão educacional, Wyllys Farkatt tam-
bém tem propostas para o transporte 
público e planejamento urbano. Ele 
projeta a criação do programa “Natal 
Caminha”, que estipula criação de 
circuitos de caminhada e de melhoria 
da iluminação pública em avenidas e 
praças.  O mecanismo também vai fo-
mentar o uso de bicicletas com ciclo-
vias mais seguras e adoção dos “bike 
lockers” (bicicletários).

Ele também defende projeto para 
o compartilhamento de carros, bem 
como vai propor políticas e alternati-
vas para aumentar o uso  do transpor-
te coletivo. O candidato, caso eleito, 
quer implantar o programa “Cidade 
Mais Digital”, que prevê ações de in-
centivo ao empreendedorismo e ao 
voluntariado. 

O candidato levanta, ainda, pro-
postas para a constituição de núcleos 
para Apoio às Pessoas com neces-
sidades específicas, bem como a de 
identificar estudantes em vulnerabi-
lidade social.  Ele sugere a abertura 
de cursos para formação profissional 
e de educação de Jovens e Adultos. A 
proposta inclui plataformas de apren-
dizagem virtual para ampliar a oferta 
de ensino  à população.

Para a saúde, o candidato pon-
tua projetos para ampliar oferta de 
atendimento homeopático, além da 
criação farmácia fitoterápica. Wyllys 
Farkatt propõe a inclusão de tera-
pias alternativas no sistema público 
de saúde de Natal. Outro projeto é a 
informatização de todas as unidades 
municipais de saúde.

Professor Wyllys quer levar 
experiência no IFRN à Câmara
ELEIÇÕES 2020 | Responsável por gerir o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte entre 2016 e 2016, Wyllys 
Farkatt acumula resultados de excelência na gestão pública; candidato propõe inclusão de novas tecnologias na rede municipal de ensino 

Durante administração de Wyllys Farkatt, o IFRN ecebeu em 2017 o “Certificado de Contas de Gestão” do TCU, feito que havia sido alcançado pela última vez há 28 anos

4 mil
é o número de alunos do IFRN 

que ingressaram no mercado de 
trabalho

R$ 16 mi
é o valor de emendas recebidas 

pelo IFRN em 2020

O sistema prevê a criação 
de computador virtual, 
com a tecnologia de 
armazenamento de dados 
em nuvem, nas escolas da 
rede de ensino municipal. O 
mecanismo será acessado 
por Kit de Inclusão Digital”

“
WYLLYS FARKATT
CANDIDATO À CÂMARA PELO PV

JOHNSON & JOHNSON / REPRODUÇÃO
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“MEGAFONE DA VONTADE POVO”: 
COLETIVO JUNTAS (PSOL) PROPÕE 
MANDATO PARTICIPATIVO NA CÂMARA
ELEIÇÕES | Candidatura coletiva do PSOL, formada por Camila Barbosa, Letícia Catu, Ariane Idalino e Cida Dantas, quer fazer da Câmara Municipal de Natal um espaço de 
participação popular e de defesa social; coletiva “Juntas” propõe políticas públicas para a defesa dos direitos das mulheres e ações para melhoria dos serviços públicos básicos

A candidatura coletiva Juntas 
(PSOL) reúne quatros mulhe-
res que representam setores da 

sociedade: Camila Barbosa, da causa 
feminista; Letícia Catu, do segmento 
estudantil; Ariane Idalino, da Pastoral 
da Juventude da Igreja Católica; e Cida 
Dantas, do momento trabalhista. E 
elas, juntas, querem ser o “megafone 
da vontade povo” na Câmara Munici-
pal de Natal.

Concorrendo a uma das 29 vagas 
de vereadores na capital, a coletiva se 
apresenta como “a semente de espe-
rança em meio à frustação e decepção 
dos natalenses” com a política local e 
nacional, como avaliam as quatro mu-
lheres sobre o processo eleitoral. 

“Ao invés da política ser ponte en-
tre o problema e a solução coletiva de-
les, ela é usada como balcão de negó-
cios e de moeda de troca para alguns 
grupos específicos. Por isso, queremos 
fazer a diferença, pois somos maior do 
que uma parcela que comanda a cida-
de”, comenta Camila.

Elas acreditam que para mudar 
tal realidade é necessário acabar com 
as oligarquias que estão há anos na 
Casa, buscando eleger pessoas que 
representam os verdadeiros interesses 

da população, especialmente os das 
mulheres.

“Temos apenas uma mulher negra 
na Câmara Municipal. Votando na 
gente, você elege quatro mulheres com 
um voto. É a certeza que a mulher será 
representada, e que você poderá atuar 
junto conosco, pois acreditamos na 
construção de um mandato coletivo 
feito com povo e para o povo”, destaca 
Letícia.

A coletiva Juntas evidencia que a 
coletividade é uma de suas marcas, já 

que desde a campanha a participação 
popular é significativa. Sem recursos 
financeiros, elas contam com a cola-
boração de pessoas que acreditam em 
suas, espacialmente na construção de 
um mandato popular e participativo.

“A pandemia nos mostrou que 
quando a política não nos representa, 
ela dificulta nossas vidas, a exemplo 
do que aconteceu com o auxílio emer-
gencial. Se naquela época tivéssemos 
pessoas que, de fato, nos represen-
tasse, teríamos uma realidade bem 
diferente, sem tantas famílias sofrendo 
pela perde de um ente querido e ama-
do”, reflete Camila.

Elas acreditam que a candidatura 
coletiva das Juntas faz história, não 
só por ser a primeira da capital intei-
ramente formada por mulheres, mas 
por ser integrada por pessoas que real-
mente vivem a cidade, principalmente 
os desafios da zona mais periférica, 
onde moram.

“Conhecemos a realidade deste 
chão, já que esperamos na parada da-
nificada o transporte público, enfren-
tamos fila de hospital, sem plano de 
saúde, estudamos em escolas pública. 
Tudo isso dar autoridade para ocupar 
uma cadeira na Câmara”, afirmam em 

comum.
Os serviços públicos, inclusive, 

compõem a pauta de defesa das can-
didatas, porque elas entendem que o 
acesso público, gratuito e de qualida-
de à saúde e educação, por exemplo, 
beneficia toda sociedade e merece ser 
garantido, como determina a Consti-
tuição. 

“Junto com o companheiro San-
dro Pimentel buscamos entender os 
principais desafios de Natal para que 
apontemos o melhor caminho para o 

desenvolvimento social. Infelizmente, 
o Estado não chega nas periferias, ao 
contrário da violência que se faz pre-
sente. Estamos dispostas para criar 
políticas públicas que mudem essa 
realidade”, diz Cida.

 A coletiva Juntas acredita que é ur-
gente subverter a ordem vigente e que 
as eleições de 2020 é a oportunidade 
de colocar, de forma legítima, pessoas 
comuns em espaço de poder.

“Na pastoral falamos que onde pi-
sam os pés, pensa a cabeça e o coração 
ama. Somos nós que pisamos no chão, 
que pensamos como povo e amamos 
viver na periferia, embora seja uma re-
alidade muita dura. O eleitor tem que 
parar de falar que quer uma renovação 
e não a fazer. Para além de esperança, 
é preciso radicalidade. Acredite em al-
guém que vive os mesmos problemas 
que você para ser ouvido e representa-
do”, expõe Ariane.

As candidatas acreditam que as 
eleições municipais de 2020 são a 
oportunidade de transformar Natal 
politicamente, a fim descontruir com 
a participação do povo uma Natal 
mais digna para mulheres, pois “um 
mundo melhor para as mulheres é um 
mundo melhor para todos”.

Temos apenas uma mulher 
negra na Câmara. Votando 
na gente, você elege quatro 
mulheres com um voto. É a 
certeza que a mulher será 
representada, e que você 
poderá atuar junto conosco”

“
LETÍCIA CATU
COLETIVO JUNTAS

Infelizmente, o Estado não 
chega nas periferias, ao 
contrário da violência que 
se faz presente. Estamos 
dispostas para criar políticas 
públicas que mudem essa 
realidade”

“
CIDA DANTAS
COLETIVA JUNTAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Coletiva Juntas (PSOL) reúne quatro setores da sociedade: Camila Barbosa, da causa feminista; Letícia Catu, do segmento estudantil; Ariane Idalino, da Pastoral da Juventude da Igreja Católica; e Cida Dantas, do movimento trabalhista
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Segundo o Ministério Públi-
co Federal, além do estrangeiro, 
outras sete pessoas estão en-
volvidas no esquema e também 
foram denunciados por lavagem 
de dinheiro através do chamado 
Grupo Ecohouse. Uma delas é a 
enteada de Anthony e principal 
sócia dele, Gabriela Medeiros de 
Oliveira.

A ação penal, de autoria do 
procurador da República Renan 
Paes Felix, inclui ainda um fun-
cionário da Caixa Econômica 
Federal e cinco contadores que 
assinavam como “profissionais 
independentes” as declarações 
(107 ao todo) que atestavam o su-
posto andamento das obras. Eles 
nunca visitaram nem mesmo os 
canteiros. As declarações falsas 
ajudavam a ludibriar os inves-
tidores, afirma o MPF.

OPERAÇÃO GODFATHER
A denúncia contra o em-

presário inglês é fruto da chama-
da Operação Godfather, deflagra-
da em 2014, cujas investigações 
tiveram início a partir de infor-
mações do Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras (Coaf). 
A nomenclatura fazia alusão ao 
título em inglês dos famosos li-
vros e filmes cujo nome em por-
tuguês, “O Poderoso Chefão”, se 
tornou apelido de Anthony Arm-
strong no RN.

O MPF detalha que o esquema 
prejudicou até 1.500 investidores 
de Singapura e aproximadamen-
te 350 do Reino Unido. Embora 
tenham passado pelas contas do 
Grupo Ecohouse R$ 75 milhões 
nos dois anos e meio, há relatos 
de prejuízos ainda maiores. Uma 
advogada que representa 400 
clientes de Singapura calcula em 
R$ 64 milhões o prejuízo de seus 
representados.

Já no Reino Unido, onde Arm-
strong foi condenado em março 
de 2019 pela Suprema Corte 
Britânica, o prejuízo estimado 
no processo (em relação aos 350 
investidores locais) foi de apro-
ximadamente R$ 120 milhões. 
Naquele país, cada interessado 
investia 23 mil libras esterlinas 
(uma libra vale atualmente, com 
cotação desta terça 3, aproxi-
madamente R$ 7,45), enquanto 

que em Singapura cada cota era 
vendida por 46 mil dólares de Sin-
gapura (cada um está cotado em 
R$ 4,20).

O dinheiro era captado 
através da Ecohouse Brasil Con-
struções (uma das empresas do 
grupo e que atuava ilegalmente 
como instituição financeira) e 
desviado para gastos pessoais 
dos dois principais envolvidos 

(Anthony e a enteada dele), além 
de investimentos em outras em-
presas do grupo. Pelo menos R$ 4 
milhões foram gastos com o Ale-
crim Futebol Clube; sem contar 
despesas com empresas particu-
lares dos dois líderes do esque-
ma, como a QRV Segurança, o 
restaurante Liquid Lounge e a E 
H Negócios Imobiliários. Essa úl-
tima, de fachada.

O juiz federal Francisco Eduardo 
Guimarães Farias, da 14ª Vara 
Federal, solicitou a extradição 

do empresário inglês Anthony Arms-
trong, que foi preso no dia 27 de outu-
bro deste ano pela Interpol nos Emi-
rados Árabes Unidos. O Ex-presidente 
do Alecrim Futebol Clube, de Natal, 
Anthony estava foragido desde março. 
Ele é alvo de investigação do Ministé-
rio Público Federal do Rio Grande do 
Norte sobre esquema de lavagem de 
dinheiro no setor imobiliário potiguar 
– e teria dado golpe em pelo menos 2 
mil investidores.

Segundo procedimento ordinário 
assinado pelo magistrado, o processo 
de extradição foi formalizado à Secre-
taria de Cooperação Internacional do 
Ministério Público Federal para reali-
zar a tradução para o árabe de todos os 
documentos necessários à formaliza-
ção do procedimento extraditório.

Em seguida, com promessa de re-
ciprocidade, deverá ocorrer um acordo 
entre o Ministério da Justiça do Brasil e 
o governo dos Emirados Árabes para 
que o empresário seja encaminhado ao 
Rio Grande do Norte. No entanto, não 
há prazo definido para o processo de 
extradição.

A prisão preventiva de Anthony Ar-
mstrong foi decretada em 28 de março. 
Segundo o MPF, o esquema gerido pelo 
empresário inglês causou prejuízo de 
R$ 75 milhões. A investigação aponta 
que, por meio da empresa chamada 
Grupo Ecohouse, o empresário prome-
tia aos investidores ganhos de 20% por 
ano. A rentabilidade viria da constru-
ção e venda de moradias populares no 
Rio Grande do Norte. Ainda segundo a 
denúncia, apesar da promessa de bons 
ganhos feita aos investidores, as obras 
de condomínios na região Metropoli-
tana de Natal sequer foram iniciadas. 
Ainda de acordo com o MPF, o grupo 
não tinha qualquer relação formal com 
a Caixa Econômica Federal, responsá-
vel pelos financiamentos do programa 
federal “Minha Casa Minha Vida”. 

O golpe em investidores — boa 
parte deles de Singapura, na Ásia 
— foi aplicado entre 2012 e 2014. O 
pedido de prisão decorre das inves-
tigações abertas com a Operação 
Godfather, de 2014, cujo início par-

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Juiz pede extradição de empresário 
suspeito de enganar 2 mil investidores
INGLÊS | Segundo o MPF, o 
esquema gerido por Anthony 
Armstrong, ex-presidente do 
Alecrim Futebol Clube, causou 
prejuízo de R$ 75 milhões

 A prisão preventiva do empresário inglês Anthony Armstrong, ex-presidente do Alecrim, foi decretada em 28 de março. Ele tem o nome envolvido em esquema de fraude no setor imobiliário

Golpe milionário: empresário inglês ostentava vida de luxo para atrair potenciais investidores 1,5 MIL INVESTIDORES DE 
SINGAPURA E OUTROS 350 
DO REINO UNIDO FORAM 
ENGANADOS

DENÚNCIA FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO TEM 8 ENVOLVIDOS

tiu de informações do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf). À época, o MPF apontou 
que cerca de 1,5 mil investidores 
de Singapura e outros 350 do Reino 
Unido foram enganados.

Ainda de acordo com o MPF, 

o dinheiro desviado pelo esque-
ma era encaminhado para quatro 
empresas no Rio Grande do Norte. 
Entre as pessoas jurídicas bene-
ficiadas estava o próprio Alecrim 
Futebol Clube, time de futebol que 
foi presidido por Anthony entre os 

anos de 2012 e 2014.
Ainda de acordo com o MPF, o 

desvio de recursos para o Alecrim 
FC tinha o objetivo de “criar a falsa 
imagem de que Anthony Arms-
trong era um empresário de suces-
so, com atuação em vários setores”. 

Hoje, o Alecrim está na segunda 
divisão do futebol potiguar.

Ainda de acordo com o Mi-
nistério Público Federal, o inglês 
Anthony Armstrong praticou 214 
vezes crimes de fraude contra o 
Sistema Financeiro Nacional.



O fundador da Universidade 
Potiguar, empresário Paulo de 
Paula, comemorou nesta ter-

ça-feira 3 a aquisição das operações 
no Brasil da Rede Laureate pela Gru-
po Ânimal. A instituição de ensino po-
tiguar faz parte dos ativos envolvidos 
no negócio.

“A concorrência foi limpa e legal e 
venceu dentro do protocolo a melhor 
proposta que foi da Ânima”, a� rmou 
de Paula, rasgando elogios ao grupo 
vencedor, segundo ele, “formado por 
educadores, meu amigos pessoais, pe-
los quais tenho o maior respeito”. 

E � nalizou: “Ganhou a UnP, que 
voltará a ter um ambiente bem mais 
humano”. 

A Ânima Educação, grupo paulista 
fundado em 2003 e presidido por Mar-
celo Battistella Bueno, dona da Univer-
sidade São Judas, UniBH e UniSociesc, 
pagará pelos ativos da Laureate no 
Brasil, entre eles a UnP,  R$ 4,4 bilhões, 
sendo quase R$ 3,8 bilhões à vista. 

Isso, depois de a aquisição quase 
ir às barras dos tribunais com a Ser 
Educacional, do empresário pernam-
bucano Janguiê Diniz, detentor dos 
direitos iniciais de compra. Agora, ele 
poderá receber a bolada de R$ 180 mi-
lhões por quebra do contrato inicial de 
venda. 

A Laureate optou pela oferta da 
Ânima para receber uma fatia maior 

em dinheiro e conseguir deixar rapida-
mente do Brasil, atendendo à vontade 
de seus acionistas. 

Para conseguir o desfecho do im-
passe, a Ânima concordou em vender 
100% do capital da FMU (Faculdades 
Metropolitanas Unidas) ao fundo de 
private equity (que compra participa-
ções em empresas) Farallon, por R$ 
500 milhões.  Esse acordo deve facilitar 
a aprovação do negócio pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). 

Uma das principais razões para a 
disputa pelos ativos da Laureate foi o 

número proporcionalmente alto de 
alunos de medicina, que pagam valo-
res mais altos de mensalidade. 

No total, são mais de 16,2 mil estu-
dantes desse curso. Isso, disse a Ânima 
em fato relevante enviado à Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), fará da 
empresa um grupo “mais destacado” 
neste segmento disputado.

Apesar de ter perdido a FMU, a 
Ânima informou que vai manter duas 
das outras marcas que pertenciam à 
Laureate: Anhembi Morumbi e São 
Judas, que são bastante conhecidas no 
mercado paulista.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A A MACEDO FIRMINO FILHO ME, CNPJ 21.497.440/0001-76, torna público que está requerendo ao Instituto 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS Nº 2015 - 085610/TEC/LS-0079, para construção de um loteamento, composto de 97 lotes, 
distribuídos em 09 quadras, além de áreas verdes, áreas institucionais; vias de circulação; totalizando 6,2 ha; 
localizado na Rodovia 404, Km 21, Ponta do Mel, Município de Areia Branca-RN.. 

A A MACEDO FIRMINO FILHO ME 
Requerente

PEDIDO  DE  LICENÇA   PRÉVIA

C R DA SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO, CNPJ: 31.941.732/0001-00, estabelecida a rua Estrada Maria do 
Carmo Marques da Silva, Comunidade de Nova Esperança Zona Rural de Assu /RN,  torna público que está requerendo 
junto  ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento  Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LICENÇA 
PRÉVIA – LP, da atividade Posto de Combustíveis, revenda de combustíveis para veículos auto motores a ser implantado 
na rua Estrada Maria do Carmo Marques da Silva, 01 Nova Esperança,  Zona Rural do município de Assu/RN.

Cloves Rodrigues da Silva
CPF: 072.503.874-80 - Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

EDIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA JUNIOR, inscrito sob o CNPJ no. 17.013.216/0001-94, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO – LRO, com validade até 28/10/2022, em favor da atividade de Fabricação de Artefatos e processos 
metalúrgicos diversos, localizada na Rua Coronel Fausto, nº 225, Alto da Conceição, Mossoró-RN. 

Edivaldo Nogueira de Lucena Junior
Requerente

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) vai analisar um pedido 
de investigação contra o juiz 

que inocentou um empresário ao 
aceitar a tese de “estupro culposo”, um 
crime não previsto em lei, mas que sig-
ni� caria um abuso sexual praticado 
sem a intenção. A decisão polêmica 
partiu do juiz Rudson Marcos, da 3ª 
Vara Criminal de Florianópolis, res-
ponsável pelo caso.

Na audiência de instrução e julga-
mento do processo, o magistrado não 
interveio quando o advogado do acu-
sado de estupro a� rmou que a jovem, 
possível vítima, tem como “ganha pão” 
a “desgraça dos outros”, nem quando 
foram mostradas fotos sensuais da ga-
rota, sem qualquer relação com o fato 
apurado, para questionar a acusação.

O pedido de investigação contra o 
juiz foi apresentado pelo conselheiro 
do CNJ Henrique Ávila à corregedoria 
do órgão. Ávila quer que sejam averi-
guadas responsabilidades do magis-
trado na condução da audiência por 
meio da abertura de uma reclamação 
disciplinar. A proposta deve ser apre-

ciada pelo plenário do Conselho.
“O que eu assisti é chocante. Preci-

samos avaliar aprofundadamente para 
apurar responsabilidades”, disse Ávila 
ao Estadão. “As chocantes imagens do 
vídeo mostram o que equivale a uma 
sessão de tortura psicológica no curso 
de uma solenidade processual”, escre-
veu o conselheiro no pedido.

O processo é de 2018. O estupro, 
conforme relato de Mariana Ferrer, 
ocorreu em 15 de dezembro daquele 
ano em uma badalada festa em Jurerê 
Internacional, Florianópolis. O empre-
sário André de Camargo Aranha era 
o acusado. Na primeira instância, foi 
inocentado. O caso voltou à tona nesta 

terça-feira 3, após o site � e Intercept 
Brasil trazer imagens inéditas da audi-
ência de julgamento.

Na gravação, o advogado de Ara-
nha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, 
dispara uma série de acusações contra 
Mariana, que chega a ir às lágrimas e 
implora ao juiz que preside a audiên-
cia: “Excelentíssimo, eu estou implo-
rando por respeito, nem os acusados 
são tratados do jeito que estou sendo 
tratada. Pelo amor de Deus, gente. O 
que é isso?” As imagens da audiência 
provocaram reações no meio jurídico.

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal Gilmar Mendes a� rmou que 
as cenas “são estarrecedoras”. “O sis-
tema de Justiça deve ser instrumento 
de acolhimento, jamais de tortura e 
humilhação. Os órgãos de correição 
devem apurar a responsabilidade dos 
agentes envolvidos, inclusive daqueles 
que se omitiram”, disse o magistrado 
nas redes sociais.

O ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU) Bruno Dantas tam-
bém repudiou a maneira como a audi-
ência de julgamento foi conduzida.

CNJ pode investigar juiz que
inocentou acusado de estupro

SANTA CATARINA

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Fundador da UnP elogia Ânima,
grupo que comprou Rede Laureate
EDUCAÇÃO SUPERIOR | “Ganhou a Universidade Potiguar, que voltará a ter um ambiente bem mais humano”, 
avaliou o empresário Paulo de Paula, ao ser questionado sobre o que achou do desfecho da negociação

“A concorrência foi limpa e legal”, avalia o empresário Paulo de Paula, fundador da UNP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 101/2020 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

 A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação  dia 
10/11/2020 às 08h. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS E 
MÁSCARAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL 
MATERNIDADE MARIA RODRIGUES DE MELO, NAS MEDIDAS DE COMBATE AO CORONA VIRUS 
COVID-19.  Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra. 

Kauysa Valquíria Ferreira Isac.
Pregoeira Municipal.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CAMPO DOS VENTOS III ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA., CNPJ nº 10.797.891/0001-02, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - Idema a Renovação de Licença de Operação para o Parque Eólico Campo dos Ventos III, 
localizado em Fazenda Diamantina, Zona Rural, João Câmara/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, 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 extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. ANTONIO PEGADO FREIRE, brasileiro, casado, pescador, portador da cédula de Identidade RG n° 
1.121.260, inscrito no CPF/MF n° 751.491.254-15, e a Sra. MARIA DOS PRAZERES LOURENÇO DE LIMA FREIRE, 
brasileira, casada, autônoma, portadora da cédula de Identidade RG n° 001.492.765, inscrita no CPF/MF n° 966.182.214-
04, ambos residentes e domiciliados na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 1035/1034, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de sua advogada, Dra. Gilsana Ferreira de Araujo, brasileira, solteira, advogada, inscrita na 
OAB/RN n° 16.750, com escritório profissional na Rua dos Pardais, s/n, Praia da Pipa, CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 1034, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 579,57m² (quinhentos e setenta e nove metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), 
imóvel com inscrição de n° 1.0101.014.02.0196.0000.3/ 1.0101.014.02.0196.0001.1 e sequencial de n° 1.005190.2/ 
1.007235.7 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. LIMITES E 
CONFRONTAÇÕES: Norte: José Costa dos Santos 50,79m. Sul : Milene Pereira dos Santos e João Barbosa 
Filho. 54,91m. Leste: Av. Baía dos Golfinhos  9,39m. Oeste : Maria Aparecida B. dos Santos Silva 18,82m. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00.  Os requerente alegam o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João Barbosa Filho, 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, 04.11.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 030/2020 
com início 28 de setembro de 2020, realizada em 05 de outubro de 2020 (segunda-feira), nos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação 
supramencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir:
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para ampliação das ações de prevenção e 
combate ao Corona Vírus (COVID-19), nas Intuições Públicas Municipais.
Empresa: APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- CNPJ: 09.037.491/0001-
10, saiu vencedora nos itens: 2, 3; totalizando o valor de R$ 11.833,35 (onze mil, oitocentos e 
trinta e três reais e trinta e cinco centavos).
Empresa: J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA- CNPJ: 17.918.110/0001-30, saiu 
vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Jardim do Seridó/RN, 03 de novembro de 2020
José Amazan da Silva

Prefeito Municipal

2 anos
é o tempo que se levou para o 

julgamento do caso



Consumidores inadimplentes 
do Rio Grande do Norte pode-
rão negociar dívidas e contas 

atrasadas com até 99% de desconto 
durante mais um feirão Limpa Nome 
da Serasa. 

Os descontos serão oferecidos 
por mais de 50 empresas parceiras 
de diversos segmentos até o dia 30 
de novembro. Segundo a Serasa, pelo 
menos 64 milhões de consumidores 
podem ser beneficiados.

Para participar, o consumidor de-
ve acessar um dos canais digitais da 
Serasa: site do Serasa Limpa Nome, 
Whatsapp e o aplicativo. 

Nesta edição, a negociação po-
derá ser feita ainda em mais de 7 
mil agências dos Correios em todo o 

Brasil. 
A ação permitirá ainda que, após 

a quitação da dívida, o consumidor 
tenha sua pontuação aumentada e 
assim obtenha melhores condições 
de crédito nas próximas compras.

"Sabemos da importância do 
nome limpo para que as pessoas 
tenham mais chance de conseguir 
crédito, e assim, recomecem sua vi-
da. O ano foi muito difícil devido a 
pandemia, mas já vemos sinais de re-
tomada, por isso, esse ano, junto aos 
mais de 50 parceiros do Serasa Limpa 
Nome, entendemos a responsabilida-
de de ampliarmos e criarmos o maior 
Feirão de todos os tempos”, disse o 
diretor de marketing e canais digitais 
da Serasa, Giresse Contini.
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SEGURO SOCIAL | Governo Federal definiu que a antecipação do auxílio-doença, adotada durante a pandemia 
de Covid-19, será paga aos beneficiários pelo período definido no atestado médico, limitado a até 60 dias

A antecipação do auxílio-do-
ença, adotada pelo governo 
durante a pandemia de co-

vid-19, será paga aos beneficiários 
pelo período definido no atestado 
médico, limitado a até 60 dias, mas 
não poderá exceder o dia 31 de de-
zembro, quando terminam os efeitos 
do decreto de calamidade pública em 
razão da pandemia.

Instituída em abril, a medida foi 
prorrogada novamente na semana 
passada para requerimentos de auxí-
lio-doença feitos até 30 de novembro.

A prorrogação foi regulamen-
tada por uma portaria conjunta do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, do Ministé-
rio da Economia, publicada hoje (3) 
no Diário Oficial da União. 

O prazo máximo de pagamento é 
até 31 de dezembro, mas há a possi-
bilidade de o segurado apresentar pe-
dido de revisão para fins de obtenção 
integral e definitiva do auxílio-doen-
ça, na forma estabelecida pelo INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social).

Por meio da antecipação, o bene-
ficiário recebe até um salário mínimo 
(R$ 1.045) sem perícia médica, bas-
tando anexar um atestado médico 
ao requerimento com declaração de 
responsabilidade pelo documento no 
portal do INSS ou do aplicativo Meu 
INSS. Após a perícia médica, o segu-
rado recebe a diferença em uma par-
cela, caso o valor do auxílio-doença 
supere um salário mínimo.

Na semana passada, o INSS ini-
ciou o pagamento das diferenças das 
antecipações recebidas até 2 de ju-

lho. Quem tiver direito ao pagamen-
to da diferença receberá uma carta 
do órgão com todas as informações 
do recálculo ou poderá checar pelo 
site e aplicativo Meu INSS, além do 
telefone 135.

Para requerer o auxílio-doença 
e receber a antecipação, o segurado 
deverá apresentar atestado médico 
legível e sem rasuras. O documento 
deverá conter assinatura e carimbo 
do médico, com registro do Conselho 
Regional de Medicina (CRM); infor-
mações sobre a doença ou a respecti-
va numeração da Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID); e prazo 
estimado do repouso necessário.

A concessão do auxílio-doença 
continua considerando os requisitos 
necessários, como carência, para que 
o segurado tenha direito ao benefício.

Prorrogação para o pedido do beneficio foi regulamentada por uma portaria conjunta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Antecipação do auxílio-doença 
será limitada até 31 de dezembro

Negociação pode ser feita também nos Correios

Serasa realiza novo Feirão Limpa 
Nome com descontos de até 99%

SERVIÇO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

EVANIO NORONHA DA SILVA, CPF: 056.592.244-07, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de Regularização de 
Operação, para Projeto de Carcinicultura, em uma área produtiva de 7,09ha, Localizado no Povoado São Lourenço, 
8490, São Lourenço, Zona Rural, Felipe Guerra/RN.

EVANIO NORONHA DA SILVA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GLENDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 03.524.050/0001-66 , torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Renovação de Licença de Operação - RLO, validade: 30/10/2026, para um Transporte Cargas Perigosas, 
com capacidade total de transporte de 23,13Ton, Localizado Rua Manoel Gonçalves, 13, BR-110, Zona Urbana, 
Upanema/RN

GLENIO MEDEIROS DE MENDONÇA
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JKA EMPREENDIMENTOS LTDA, 33.780.083/0001-38, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a Implantação de 
Loteamento Residencial Denominado Mar do Sertão II, localizado na RN 404 – km 20,5, s/n. Ponta do Mel. Areia 
Branca/RN. 

Kállio Luiz Duarte Gameleira
Sócio-Diretor 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JOSÉ ERISTOTES NETO, CPF: n° 785.714.564-53, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Canguaretama-RN.

José Eristotes Neto
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MARKANTONIO MOURA RAMOS, 31.619.112/0001-59 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LRO para a fabricação de 
massas alimentícias, localizada na R. Felipe Guerra, 400, Caicó/RN, 59300-000

Markantonio Moura Ramos
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

W S COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 39.505.051/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação - LRO para um posto de combustíveis líquidos, localizada à RN 203 com a 
118, s/n, Santo Antonio, Zona Rural, Santa do Matos/RN.

Walgrenio Sandré Cavalcanti Duarte
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

IZAIAS MOREIRA DA SILVA, CPF: 673.571.484-91 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-
LS, para Carcinicultura, com Área de produção de 0,34ha, localizado no Sitio São Roque, Zona Rural, Guamaré/RN.

IZAIAS MOREIRA DA SILVA
PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira 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. 063/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE PNEUS 12 LONAS 1400X24 PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 17/11/2020 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, 03/11/2020.. 

Ilana Chiarelli de A. Albuquerque. 
Pregoeira/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DIGITAL COM DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE 

ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, 
INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EM SOFTWARE PRÓPRIO (GERENCIADOR ELETRÔNICO DE 
DOCUMENTOS GED), INCLUINDO SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO EM GERAL DA PREFEITURA, COM 
REGISTRO DE PREÇOS.                                                 

AVISO DE CORREÇÃO DO TIPO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica corrigido 

o tipo da licitação do Processo Licitatório Nº. 064/2020, na modalidade Pregão Eletrônico, de modo que onde lê-se: 
menor preço por item, leia-se: menor preço global. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital e seus 
anexos e seus prazos. 

Macaíba/RN, 03/11/2020.

Francisco de Assis da Silva. 
Pregoeiro/PMM.

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN
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ZAPPING

Regiane Alves se emocionou ao revelar que fez tratamento para engravidar 
de seu primeiro � lho, João Gabriel, hoje com 6 anos. Em depoimento à edição 
mais recente do programa “Boas-vindas”, do GNT, a atriz contou que começou 
a pensar em ser mãe aos 30 anos. “Aí, com 35 anos, eu procurei uma clínica. 
Lembro daquele exato momento de chegar e ver a clínica bem cheia. Então, a 
gente fez todos os exames. O médico falou que a gente não tinha nada e que fazia 
parte dos 30% da população que deixa para ter � lhos mais tarde e não consegue. 
Não se sabe se é a vida moderna, se é o estresse, o que é. Pedi já que fosse 
fertilização, que nem fosse inseminação. Totalmente sigiloso, é uma coisa 
que ninguém sabe desse meu primeiro � lho. É um misto de vergonha 
perante a sociedade que � ca pedindo um � lho e você não consegue. 
En� m, você passa por vários processos”, disse.

REGIANE ALVES SE 
EMOCIONA AO FALAR 
DO TRATAMENTO 
PARA ENGRAVIDAR

PRETA GIL: “ROMPI 
MUITAS BARREIRAS, 
QUEBREI PARADIGMAS”

LAURA NEIVA FALA SOBRE SUA EPILEPSIA: 
“ESSA DOENÇA SEMPRE FOI TABU”

Preta Gil celebrou o corpo livre e 
a liberdade de se sentir bem e ser feliz 
na própria pele. “Quebrei paradigmas, 
abri espaços. Não foi fácil, mas olho 
para trás e tenho certeza de que 
valeu”, disse. Ela também desabafou 
sobre a pressão sofrida sobre o 
seu corpo ao longo do tempo. “Eu 
me arrependo de ter feito quatro 
lipoaspirações, praticamente uma 
atrás da outra”, lembrou. 

Laura Neiva foi diagnosticada com epilepsia aos 19 anos. Mas foi só no ano 
passado, em setembro, que a atriz falou pela primeira vez sobre a doença, que 
segundo ela, ainda carrega um grande estigma. “Percebi que as pessoas têm 
dúvida sobre essa doença e que falta informação. Eu tenho acesso a médicos e 
isso me dá conhecimento e informação. Posso me tratar e falar sobre a doença, 
mas acho muito triste que as pessoas não conheçam de fato, não saibam o que 
fazer se, por acaso, entrarem em contato com alguém tendo uma crise, não 
sabem identi� car qual a diferença entre ter uma convulsão e ser epilético. São 
coisas diferentes”, explica ela.
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MARCELO ALVES DIAS

LIVROS FANTÁSTICOS 
E ONDE HABITAM  

LANÇAMENTO | Em 54 textos e 150 fotografias autorais, escritor e jurista Marcelo Alves percorre 
quase meio mundo para contar histórias de lugares repletos de conhecimento: as bibliotecas

Apaixonado por literatura 
e desde muito jovem um 
“habitante” de bibliotecas, 

o escritor, professor e procurador 
da República Marcelo Alves Dias 
de Souza tem o hábito de visitar, 
em viagens, qualquer endereço que 
abrigue livros. Essas experiências 
literárias estão agora reunidas 
em um livro: “Sobre Livrarias & 
Bibliotecas” (Edição Livros de Papel 
e Sebo Vermelho). A obra é um guia 
literário, curioso, sentimental e muito 
informativo sobre livrarias, sebos, 
bibliotecas centenárias e milenares, 
bazares de rua pelo mundo, que 
oferecem o apreço pelos livros.  

As experiências do escritor por 
Londres, Paris, Madri, Buenos Aires, 
Nova York e Roma estão retratadas 
no livro. Ele visitou bibliotecas 
na Escócia, Gales e Irlanda. A 
que inspirou “O Nome da Rosa” 
(Umberto Eco) na Abadia de Melk, 
na Áustria, considerada Patrimônio 

Mundial pela Unesco. A Le Procope 
de Paris e a literatura que a envolve; 
da British Library; Casa do Brasil 
em Madri; livraria e biblioteca de 
Edimburgo; as livrarias com cafés 

em Lisboa, do Trinity College em 
Dublin; o bazar de Istambul, os livros 
vendidos nas feiras da Índia; a Books 
Knokiniya, de Dubai. Da pequenina 
Alambaster em Downtown à gigante 

Barnes, em New York. E também 
as bancas e pequenos sebos da 
Corrientes, em Buenos Aires.  

A obra traz 54 textos e 150 
imagens autorais com a experiência 
do autor nesses ambientes de 
cultura. Ele espera que o livro 
também conduza e desa� e o leitor 
a novas viagens. “Sobre Livrarias & 
Bibliotecas” não terá lançamento 
presencial por causa da pandemia, 
mas o escritor encontrou uma 
forma acessível e solidária para 
chegar ao leitor: distribuiu a edição 
nas principais livrarias, sebos e 
revistarias de Natal e, além disso, 
destinará toda a renda das vendas 
do livro para instituições de amparo 
a pessoas e animais em situação de 
vulnerabilidade. A publicação pode 
ser adquirida no Sebo Vermelho (av. 
Rio Branco), Livraria Manimbu (rua 
Açu), Cooperativa Cultural da UFRN, 
Tota Tabacaria (antiga Banca Cidade 
do Sol) e Banca Atheneu, por R$ 50.

Escritor, professor e procurador da República Marcelo Alves Dias de Souza

Obra de Marcelo Alves Dias é um guia literário, curioso, sentimental e muito informativo sobre livrarias, sebos, bibliotecas centenárias e milenares

AUDIOVISUAL

O “Papo de Economia 
Criativa”, idealizado e dirigido 
pela jornalista e fundadora da 
Papo de Mídias Erika Zuza, 
é uma série documental que 
visa dar visibilidade à pro� s-
sionais da economia criativa 
potiguar, valorizando a identi-
dade criativa local.

Através de quatro mini 
documentários com relatos de 
bastidores e experiências de 
trabalho, que muitas vezes não 
são vistos pelo público em geral, 
a série tem o objetivo de contri-
buir para a memória cultural de 
atividades tão importantes para 
a nossa economia.

Na primeira temporada, ca-
da vídeo focará uma das áreas 
da economia criativa atendidas 
pelo Sebrae no País: consumo, 
mídias, tecnologia e cultura. 

As � lmagens estão sendo 
realizadas desde outubro, com 
captação de imagens através de 
smartphone, seguindo todos os 
cuidados devido à pandemia da 
Covid-19. A 1ª temporada será 
exibida no � nal de novembro 
no canal Papo de Mídias no 
YouTube.

Durante os meses de no-
vembro e dezembro, serão 
realizadas também ações no 
podcast Papo de Mídias, com 
convidados que trabalham no 
segmento da economia criativa, 
além dos conteúdos especiais 
no Twitter e no Instagram @
papodemidias.

A Papo de Mídias é uma 
produtora de conteúdos digitais 
criada em 2016 por Erika, que 
realiza encontros educativos 
sobre temas contemporâneos 
da comunicação social, como 
também oferece cursos de mí-
dias para empreendedores e 
pro� ssionais autônomos; além 
da criação de conteúdos para 
as redes sociais, blog e podcast 
que seguem o seguinte lema: “A 
mídia está em tudo!”.  

Para Erika, esse novo proje-
to é uma continuidade do traba-
lho que já vem sendo realizado 
na Papo de Mídias. “Para quem 
já conhece os nossos encontros 
Papo de Mídias, que realizamos 
em Natal desde 2016, o objetivo 
do ‘Papo de Economia Criativa’ 
é levar para a plataforma digital 
aquela mesma atmosfera de 
contar bastidores de trabalhos”, 
declarou.

“PAPO DE ECONOMIA 
CRIATIVA” VALORIZA 
IDENTIDADE CRIATIVA 
LOCAL

CEDIDA

CEDIDA



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

DEBANDADA 
Disputando uma vaga de 

vereador em Natal ao mesmo 
tempo em que está a um passo 
de tomar posse como deputado 
na Assembleia Legislativa do RN, 
no lugar de Sandro Pimentel, o 
professor Robério Paulino (PSOL) 
está enfrentando um problema em 
sua campanha à Câmara Municipal 
exatamente por conta disso. 

ANUNCIADA 
É que o fato inusitado tem 

feito com que eleitores do PSOL 
comecem a pensar em deixar 
de votar e de pedir voto para 
Robério em função dessa outra 
possibilidade, para dar chance a 
outro candidato do partido.  

CUIDADO 
Em mensagem transmitida via 

WhatsApp, Robério tem pedido 
para que não “desacelerem” a sua 
campanha, alertando que a sua posse 
como deputado “ainda não é certa”. 
“Porque a direita entrou na jogada, 
pedindo a anulação dos votos e o 
mandato do PSOL”, explicou.  

LEMBRADA 
A participação feminina nas 

eleições brasileiras foi tema nas 
discussões desta terça-feira na 
Assembleia Legislativa. O deputado 
estadual Francisco do PT comentou 
sobre o 3 de novembro, que ele 
lembrou ser o dia da instituição do 
direito de voto da mulher.  

IMPORTÂNCIA  
“Embora a participação da 

mulher na política ainda precise 
ser muito incentivada, essa é 
uma data muito importante e de 
simbologia grande para as mulheres 
brasileiras”, disse ele. 

CELINA  
Na ocasião, o deputado 

Francisco fez referência à potiguar 
que fez história no Brasil, a 
professora Celina Guimarães, que 
foi a primeira mulher a votar no 
país e lembrou que atualmente 
o Rio Grande do Norte é o único 
estado brasileiro governado por 
uma mulher.  

VOTO FEMININO 
Os deputados Vivaldo Costa e 

Cristiane Dantas também falaram 
sobre o assunto, ressaltando que o 3 
de novembro comemora os 80 anos 
da instituição do voto feminino no 
Brasil, pelo então presidente Getúlio 
Vargas.  

PARTICIPAR É PRECISO 
Cristiane apelou para maior 

incentivo à participação de 
mulheres na política, e Vivaldo 
elencou nomes de mulheres que 
� zeram história, reforçando o 
discurso do deputado Francisco 
do PT em seu pronunciamento no 
horário destinado às lideranças. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> A casa de leilões RM 

Sotheby’s arrematou uma 
coleção de 240 carros no 
valor de US$ 44,4 milhões 
(aproximadamente R$ 
253 milhões). Os modelos 
pertenciam a Najeeb Kahn, 
CEO da Interlogic Outsourcing, 
acusado de desviar recursos do 
empreendimento com saques 
ilegais que chegaram a até US$ 
122 milhões (R$ 695 milhões).  

>> Consumidores de todo 

a pandemia do coronavírus. 
>> O Mercado Livre, maior 

grupo de tecnologia para comércio 
eletrônico e serviços financeiros 
da América Latina, agora tem uma 
frota própria de aviões no Brasil 
para entregar as compras feitas 
em seu site. A Meli Air é formada 
por quatro aeronaves operadas 
por diferentes companhias aéreas 
que vão ajudar o grupo a reduzir 
os prazos de envio dos pacotes no 
país. 

o país podem tentar renegociar 
suas dívidas no feirão Limpa 
Nome, da Serasa, que começa 
nesta terça-feira (3) e promete 
descontos de até 99% para quem 
se comprometer a quitar seus 
débitos. De acordo com a Serasa, 
esse feirão deve ser o maior de sua 
história e poderá beneficiar até 64 
milhões de consumidores, muitos 
dos quais se endividaram durante 
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MUDANÇA DE TOM 
Os presidentes da Câmara e 

do Senado, Rodrigo Maia (DEM-
RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
relataram, nesta terça-feira, durante 
audiência com governadores que o 
presidente Jair Bolsonaro está aberto 
a aceitar vacinas que tenham o aval 
da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). 

PRESENTE 
A governadora do Rio Grande do 

Norte Fátima Bezerra não participou 
da conversa, mas havia um potiguar 
no encontro: o deputado federal 
General Girão. Em suas redes sociais, 
o parlamentar fez uma postagem 
sobre a posição de Rodrigo Maia, 
citando matéria da Agência Brasil.  

 PROPOSTA 
“O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
propôs que o Congresso e o governo 
federal construam, conjuntamente, 
uma proposta legal estabelecendo 
restrições a quem se negar a tomar a 
vacina contra a covid-19 que venha a 
ser aprovada pela Anvisa”, escreveu 
Girão. 

ACABARAM 
Após sete meses, a Secretaria de 

Estado da Saúde Pública encerrará 
as coletivas de imprensa realizadas 
na Escola de Governo. Foram mais 
de 120 realizadas, com o objetivo 
de levar informações sobre as ações 
do Governo do Estado no combate 
à pandemia do novo coronavírus à 
população.  

POR POUCO TEMPO? 
Mas, pelo que tem dito o 

coordenador do Comitê Cientí� co 
contra o coronavírus do Consórcio 
Nordeste, Miguel Nicolelis, 
uma segunda onda de alta nas 
contaminações deverá chegar ao 
Brasil nos primeiros meses de 2021, o 
que fará com que as coletivas diárias 
de imprensa voltem a acontecer. 

PORTA DOS FUNDOS FICA 
O STF (Supremo Tribunal 

Federal) de� niu ontem, com 
unanimidade, que o “Especial de 
Natal Porta dos Fundos: A Primeira 
Tentação de Cristo”, feito pelo 
Porta dos Fundos e pela Net� ix, 
deve permanecer no ar. A decisão 
contraria o parecer anterior do 
TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro), que havia pedido a retirada 
do programa da plataforma de 
streaming. 

Deputado federal General Girão feliz da vida 
curtindo o domingo de feriadão ao lado da família

Em clima de verão, a bela designer de moda Priscylla 
Cavalcanti foi de piscina com vista para o mar neste feriado

No encerramento do último dia do Fest Bossa  & 
Jazz Drive-in Show  em Pipa, Sandra de Sá convidou 
Khrystal e Liz Rosa para encerrar o show e depois 
a cantora carioca desceu do palco para agradecer o 
público no estacionamento. O evento foi sucesso!



A triste aventura na carreira de Mariana Godoy na Band
Há uma curiosidade em saber 

até quando a direção da Band vai 
seguir com a exibição do “Melhor 
Agora”, da Mariana Godoy, nas 
noites de segunda-feira.

O programa já mostrou 
que não é bom. E a audiência, 
muito ruim, só uma simples 

consequência.
Se a decisão de tirar do ar já 

existe, por que a demora?
Aí é que a presença de alguém, 

capacitado para a função, faz 
tanta falta no artístico da Band. As 
decisões, parece, são tomadas sem 
medir as consequências.

É de se lamentar pela Mariana. 
Deixou uma posição confortável 
na Rede TV!, apresentadora titular 
e dona de um programa semanal, 
por uma aventura na Band. E uma 
aventura inconsequente.

O que será dela depois desse 
“Melhor Agora”?
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Quartou, Áries! E o dia é perfeito sem defeitos para você 
abrir a porteira, coração! É hoje que acordos e parcerias 
podem se concluir! Vênus e Mercúrio, ambos em trânsito 
em Libra - apesar de não estarem em conjunção - irão 
facilitar os encontros sociais e amorosos.

Hoje a Lua começa um rolê no signo de Gêmeos e dá 
um match delícia com Mercúrio, que se encontra no 
seu signo solar. Essa combinação é excelente porque 
estimula a mente de forma positiva, ajudando você a 
elaborar novas estratégias que serão úteis.

Adivinha quem vai acordar pleniane hoje? Isso mesmo, 
você, meu cristalzinho! E essa sensação agradável vai 
rolar porque você começa a perceber que as coisas 
estão começando a dar bons resultados, permitindo que 
você avance nos seus planos pessoais.

Eita, Escorpião! É pra frente que se anda e Mercúrio tá 
sabendo legal essa lição, tanto que parou de ser doido e 
encerrou o movimento retrógrado. Porém, o planeta da 
comunicação tá pistola com o chatinho Saturno e essa 
treta vai dar uma freada no seu entusiasmo.

A Lua segue o baile em seu signo e forma um aspecto 
favorável com Mercúrio, que está todo pimpão no 
signo de Libra. Essa confi guração indica que terá a 
possibilidade de concluir um negócio ou um acordo que 
você estava desejando.

Quartou, Sagita! Adivinha quem vai acordar rica 
hoje? Sei lá, a Madonna! Porque para você, o campo 
econômico continua instável e os astros desaconselham 
investimentos de risco. Comprar brusinhas também não 
tá liberado, não, minha fi lha!

Eita, Câncer. Tava ruim, fi cou bom, depois fi cou ruim 
de novo e hoje parece que vai piorar um pouquinho! 
Hahaha Brincadeira! Na real, os aspectos lunares 
positivos iniciados ontem ainda hoje serão favoráveis no 
âmbito dos negócios. 

Caprica, a Lua segue o baile pelo signo de Gêmeos, 
facilitando os contatos pessoais, e você pode sentir um 
sopro de otimismo capaz de modifi car positivamente o 
seu humor. Os relacionamentos sociais, profi ssionais ou 
mesmo íntimos ganham um brilho novo.

Você que lute, Leão! Para conseguir concretizar os seus 
planos, você vai precisar de muuuuito empenho - o 
caminho não será isento de desafi os. No entanto, sua 
determinação e coragem te ajudarão a avançar rumo 
aos seus objetivos pessoais. 

Aquário, o clima astral delicinha de ontem deve continuar 
no dia de hoje - e ainda mais intenso na medida em que 
a Lua avança no signo de Gêmeos. Amém que fala? Isso 
deve estimular seu intelecto, que cria a cada momento 
novos projetos.

Virgem, meu cristalzinho, hoje você vai sentir que um 
sopro de otimismo vai modifi car o seu humor.De fato, 
a Lua em Gêmeos forma um aspecto positivo com o 
Mercúrio, que agora já está em marcha direta no signo 
de Libra. 

Peixinhos amados, o Sol segue o rolê em Escorpião, mas 
rola uma torta de climão com o imprevisível Urano. Isso 
sugere que hoje pode surgir imprevisto capaz de mudar 
os rumos de suas iniciativas e atrapalhar a sua agenda. 
Tá amarrado!

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O cantor Belo fechou uma 

apresentação no “Música na Band”, 
que acontecerá dia 27...Antes 
dele, Rionegro & Solimões, 13, 

e Rick & Renner, 20.Nesta 
quinta-feira, no canal de Alessandro 
Marson no YouTube, está marcada 
a leitura de um texto teatral iné dito 

do autor...“Ainda Somos os 
Mesmos” conta a história de um 
fi lho que vai ao encontro de um 
pai que ele não conhece...No 
elenco, Cinara Leal, Igor Cosso 
e Raphael Vianna.Enquanto os 

atores se apresentam on-line, vários  
teatros vão fechando as portas...
Em São Paulo, já são muitas as 

casas de espetáculos com placas de 
“aluga-se” ou “vende-se” na porta...
É de se lamentar o descuido das 
autoridades com a vida cultural 

da cidade.O elenco do “Zorra”, 
contrato por obra, começa a ser 

dispensado na Globo...À coluna, 
a emissora disse se tratar de “um 
processo natural” e que faz parte 

da dinâmica de programas como o 
“Zorra” – que será extinto.

FALTA QUE FAZ
E quando aqui se fala na falta 

de um diretor artístico, alguém que 
conheça televisão e com alguma 
experiência na dinâmica interna da 
Band, é para evitar que certos desastres 
sejam cometidos. A estreia precipitada 
do “Melhor Agora” é só um exemplo.

MAS EXISTEM OUTROS
Por exemplo, alguém explica a 

existência daquelas poltroninhas 
vermelhas no “Show do Esporte”, se 
ninguém senta nelas? Ou o cenário 
do próprio “Melhor Agora”? Como 
um talk show noturno pode ter um 
ambiente tão claro e ensolarado? Erros 
primários.

PONTO 1
A Globo tem intensi� cado as 

chamadas de produtos durante a 
programação. De todos eles. Destacou 
inclusive a recente passagem de 
Xuxa, contratada da Record, pelo 
“Fantástico”.

PONTO 2
No momento em que perde eventos 

importantes, como Libertadores e 
Fórmula 1, existe a preocupação de dar 
uma resposta ao mercado. Aliás, esse 
também foi o motivo de um evento 
online, restrito ao mercado publicitário, 

PROMESSA DE MAIS  
Se a Globo conquistar alguma 
estatueta, dia 23, durante a 
cerimônia online do Emmy 
Internacional em Nova York, 
pode esperar por outro festival de 
anúncios na sua grade.
“Hebe”, “Órfãos da Terra” e “Elis 
- Viver é melhor que sonhar” são 
seus produtos em disputa.

DIVULGAÇÃO

realizado há poucos dias.

NA DISPUTA 
Roberto Birindelli foi indicado 

ao Produ Awards, um dos mais 
importantes prêmios da indústria 
televisiva na América Latina, categoria 
ator coadjuvante pela série “1 Contra 
Todos”, da Fox. Já “Amor Sem Igual”, 
produção da Record, é a única novela 
brasileira � nalista no mesmo Produ 
Awards. O anúncio dos vencedores 
será feito este mês em Cancún, no 
México.

NO ESCURO
Walcyr Carrasco escreve 

“Verdades Secretas 2”, do Globoplay, 
ainda no “antigo normal”, com cenas 
de sexo, beijos, entre outras. Como 
ainda não existe uma de� nição para 
início de gravações, talvez no ano 
que vem, ele optou por não fazer 
adaptações nos capítulos. Vai que 
aparece a vacina!

VERTICAL
O departamento de chamadas da 

Record produziu uma nova, vertical, 
destacando a comunicação do seu 
jornalismo. 

“Aqui você entende” tem a 
participação dos seus principais 
apresentadores.
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SELEÇÃO BRASILEIRA | CBF anunciou que os zagueiros Rodrigo Caio, do Flamengo, e Éder Militão, do Real Madrid, foram cortados, sendo substituídos pelo técnico Tite por Felipe, do 
Atlético de Madrid, e por Diego Carlos, do Sevilla, este chamado pela primeira vez na carreira. Seleção brasileira vai enfrentar a Venezuela, no Morumbi, no dia 13 de novembro

A  seleção brasileira tem mais 
duas mudanças de sua lista de 
convocação original para as 

partidas deste mês contra Venezuela e 
Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, a 
CBF anunciou que os zagueiros Rodri-
go Caio, do Flamengo, e Éder Militão, 
do Real Madrid, foram cortados, sendo 
substituídos pelo técnico Tite por Feli-
pe, do Atlético de Madrid, e por Diego 
Carlos, do Sevilla, este chamado pela 
primeira vez na carreira.

Rodrigo Caio foi diagnosticado 
com uma lesão na panturrilha direita, 
enquanto que Éder Militão testou po-
sitivo para a Covid-19 - este atuou no 
final de semana pelo Real Madrid con-
tra o Huesca, pelo Campeonato Espa-
nhol, e foi diagnosticado com a doença 
nesta segunda-feira. Ambos, segundo 
a CBF, não terão tempo suficiente de 
recuperação para a participação nos 
treinamentos e nos jogos da próxima 
data Fifa.

Tite já havia promovido outras 
duas alterações na lista original de con-
vocados. O meia Philippe Coutinho, 
do Barcelona, e o volante Fabinho, do 
Liverpool, lesionados, tiveram as suas 
vagas preenchidas por Lucas Paquetá, 
hoje no Lyon, e Allan, do Everton

A seleção brasileira inicia a sua 

preparação  para a terceira rodada 
das Eliminatórias da Copa do Mundo 
de 2022, que será no Catar, receberá a 
Venezuela no estádio do Morumbi, em 
São Paulo, no dia 13, e fará o último 
jogo do ano em Montevidéu contra o 
Uruguai, quatro dias depois.

O Brasil lidera as Eliminatórias 
com duas vitórias em dois jogos - 5 a 
0 sobre a Bolívia, em São Paulo, e 4 a 2 
diante do Peru, em Lima.

A comissão técnica não chegou a 
mencionar se permanecerão entre os 
convocados o lateral-esquerdo Alex Te-
les, do Manchester United (Inglaterra) 
que testou positivo para a covid-19 na 
última quinta 29 e atacante Neymar, do 
Paris Saint-Germain (PSG), cuja lesão 
muscular na perna esquerda foi confir-
mada pelo clube francês. A previsão do 
PSG é de que o camisa 10 ficará afasta-
do por três semanas para se recuperar.  

A seleção se apresenta na próxima 
segunda-feira 9 na Granja Comary, em 
Teresópolis (RJ), para o iniciar a pre-
paração com foco nos próximos dois 
jogos das Eliminatórias. 

O primeiro compromisso da da 
seleção brasileira será contra a  Vene-
zuela, no Morumbi, no dia 13 de no-
vembro. Quatro dias depois, o Brasil 
enfrenta o Uruguai, no Estádio Cente-
nário, na capital Montevidéu. Zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, foi chamado pela primeira vez na carreira

Rodrigo Caio e Militão são cortados,
e Tite convoca Felipe e Diego Carlos

GETTY IMAGES

CONFIRA A LISTA ATUALIZADA 
DOS CONVOCADOS DA SELEÇÃO 

BRASILEIRA:

Goleiros - Alisson (Liverpool-ING); 
Ederson (Manchester City-ING) e 

Weverton (Palmeiras);

Laterais - Alex Telles (Manchester 
United-ING), Danilo (Juventus-ITA), 
Gabriel Menino (Palmeiras) e Renan 

Lodi (Atlético de Madrid-ESP);

Zagueiros - Diego Carlos (Sevilla-
ESP), Felipe (Atlético de Madrid-ESP), 
Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) 

e Thiago Silva (Chelsea-ING);

Meio-campistas - Allan (Everton-ING), 
Arthur (Juventus-ITA), Casemiro (Real 

Madrid-ESP), Douglas Luiz (Aston 
Villa-ING), Everton Ribeiro (Flamengo) 

e Lucas Paquetá (Lyon-FRA);

Atacantes - Everton (Benfica-POR), 
Roberto Firmino (Liverpool-ING), 

Gabriel Jesus (Manchester City-ING), 
Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), 
Richarlison (Everton-ING) e Vinicius 

Junior (Real Madrid-ESP).

GETTY IMAGES

Com um quadro de desidratação 
e anemia, Diego Maradona foi 
internado na noite de segunda-

-feira em uma clínica médica em Bue-
nos Aires. Nesta terça, Leopoldo Luque, 
médico do ex-jogador argentino e atual 
técnico do Gimnasia La Plata, conver-
sou com a imprensa do lado de fora do 
Sanatório Ipensa e explicou a situação.

Logo de início, Luque negou os ru-
mores de um possível contágio por co-

vid-19. Segundo o médico, Maradona 
está internado em um “quarto comum” 
e disse que o ex-jogador apresentava 
um quadro de desidratação e anemia 
quando deu entrada na clínica.

“Há momentos em que é preciso 
valorizar um pouco mais o Diego. Ele 
não é um paciente fácil. Ele é um pa-
ciente idoso, com muitas pressões na 
vida e é um momento em que temos 
que ajudá-lo. É muito difícil ser Mara-

dona”, disse Luque.
O técnico do Gimnasia La Plata te-

ria ainda perdido peso, já que seu qua-
dro de depressão afetou a sua alimen-
tação. Luque garantiu que ele passou a 
noite bem, mas esclareceu que a ideia 
é que fique em observação por alguns 
dias. “Diego não entrou com urgência. 
Não é que esteja em estado crítico nem 
nada parecido. Está melhor que ontem 
(segunda-feira)”, disse.Ex-jogador argentino Diego Maradona foi internado em uma clínica médica em Buenos Aires

Médico diz que Maradona passou 
noite em clínica e nega Covid-19
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