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RN terá R$ 51 milhões para 
socorrer setor de transportes

PSDB cresce no RN e vira 
peça-chave para 2022

Styvenson chama 
seguidor de “demente”

Corpo de José Carlos 
será enterrado hoje

MP pede anulação
dos votos de vereador

ANÁLISE. 5 | Sob a liderança de 
Ezequiel Ferreira, presidente 
da legenda no Estado, tucanos 
conseguiram eleger 31 prefeitos, 25 
vice-prefeitos e 244 vereadores

OFENSA. 6 | Após ser perguntado 
sobre postura em relação ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), senador 
também chamou internauta de 
“anencéfalo” e “comedor de capim”

FIM DA ANGÚSTIA. 7 | Itep confirmou 
que ocorpo encontrado na semana 
passada, em um terreno na zona Norte 
de Natal, era do garoto de 8 anos que 
estava sumido desde 21 de outubro

REGIÃO METROPOLITANA. 6 | Vereador 
Pastor Alex (Solidariedade), de 
Parnamirim, que obteve quase 1 mil 
votos no último domingo, é investigado 
por suspeita de compra de votos

DESABAMENTO DE FALÉSIA

LITORAL SUL. 8 | Equipes da Prefeitura de Tibau do Sul, do Ministério Público Federal e órgãos de proteção ambiental inspecionaram 
durante esta quarta-feira 18 a área de falésias onde aconteceu o desmoronamento que matou família. MP abre investigação sobre caso

AJUDA FEDERAL. 4 | Senado aprovou nesta quarta-feira envio de R$ 4 bilhões para estados e municípios auxiliarem empresas que operam transportes, como ônibus e trem. Agora, lei vai à sanção.
Ideia é compensar as perdas causadas pelos efeitos da pandemia e evitar um aumento generalizado de tarifas. No RN, R$ 51,4 milhões serão enviados para Governo do Estado e três prefeituras

Após tragédia, área em Pipa é interditada

PSDB / REPRODUÇÃO JEFFERSON RUDY / AGÊNCIA SENADO

Quase 6 mil vozes juntas

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

@MELHORPESSOA

Vitória de Dr. Tiago (PSDB) em Parelhas Senador Styvenson Valentim (Podemos)

ENTREVISTA. 2 |  Mulher mais votada para a Câmara de Natal nas Eleições 2020, com 5.966 votos, vereadora reeleita 
Divaneide Basílio (PT) fala sobre a campanha e diz que fará mandato marcado pela representatividade. “Muitos invisíveis 
não tinham espaço na Câmara”, diz ela
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Um a cada quatro votos para 
vereadores do Partido dos 
Trabalhadores (PT) em Natal 

nas eleições de 2020 foi destinado à 
Divaneide Basílio - mãe, negra, cristã 
e moradora da Zona Norte - que bus-
cava a renovação do mandato. Filiada 
à legenda há 22 anos, a parlamentar 
foi a mulher mais votada no último 
domingo 15 (2ª no geral) e fez histó-
ria ao colocar o PT, pela primeira vez, 
entre os três vereadores mais votados 
para Câmara Municipal.

Diva, como também é conhecida, 
obteve o voto de 5.966 eleitores na-
talenses. O resultado fez ela registrar 
outra marca: a maior votação propor-
cional que o partido já teve em Natal.

“Essa vitória é signi� cativa para as 
pessoas que represento. Fiz a campa-
nha dizendo que ‘nossas vozes juntas’ 
fariam a diferença. Sempre olhei pa-
ra as comunidades com o olhar que 
busca entender e sugerir melhorias”, 
comenta a parlamentar, que estreou 
como vereadora em 2019, após Natá-
lia Bonavides renunciar para assumir 
mandato de deputada federal.

PRESENTE COLETIVO
Divaneide a� rma que os votos re-

cebidos foram “um presente coletivo” 
e simbolizam “dois anos de trabalho 
intenso, que re� etem a síntese do que 
� zemos uma vida inteira”.

E declara: “Eu já fazia trabalho 
nas comunidades, como educado-
ra popular, e essa troca sinergética 
ecoou na votação, o que me fez vere-
adora, sem deixar de ser educadora”.

Neste ano, 27 dos 29 vereadores da 
capital potiguar buscavam a reeleição. 
Divaneide era uma delas, e foi a mais 
votada entre os que buscavam a per-
manência na Casa. Ela é, atualmente, 
a única parlamentar autodeclarada 
negra em Natal. Com a renovação da 
Câmara, o número sobe para três a 
partir de 2021.

INVISÍVEIS
Na Câmara de Natal, entre vários 

projetos, ela conseguiu que os porta-
dores de doenças raras, como lúpus e 
� bromialgia, tivessem acesso a políti-
cas públicas que os protegem.

“A gente foi aprendendo sobre o 
universo de muitos invisíveis que não 
tinham espaço na Câmara. Percebe-
mos que poderíamos dar visibilidade 
para quem tem doença rara ou de� ci-
ência, além de desenvolver ações que 

combatam a violência doméstica, 
estimule a autonomia feminina e pro-
movam emprego e renda”, destaca.

PRÓXIMO MANDATO
Para os próximos quatro anos, 

Divaneide pretende colocar em 
prática o que a população lhe apre-
sentou como demandas, além de 
dar continuidade aos projetos que 
já estão em andamento, como a Lei 
de Agricultura Urbana e Periurbana 
de Natal, aprovada em 2019, que 
garante recursos para a criação do 
programa Horta nas Escolas, visan-
do a educação ambiental e o reforço 
da merenda escolar dos alunos da 
rede municipal.

“Natal precisa valorizar suas áreas 
verdes e seu potencial agroecológico. 
É preciso potencializar a agricultura 
urbana e os quintais produtivos que 
existem em nossa cidade e podem ser 
uma estratégia tanto de geração de 
emprego e renda quanto de alimen-
tação saudável”, pontua.

Reeleita vereadora, Diva quer levar 
‘todas as vozes juntas’ para a Câmara
ELEIÇÕES 2020 | Negra, mãe e cristã, Divaneide Basílio foi a mulher mais votada nas eleições de 2020 e conquistou segundo mandato na Câmara Municipal de Natal registando marcas 
históricas. Divaneide afirma que os votos recebidos foram “um presente coletivo” e simbolizam “dois anos de trabalho intenso, que refletem a síntese do que fizemos uma vida inteira”

Vereadora de Natal Divaneide Basílio foi reeleita no último domingo com quase 6 mil votos. Presidente do PT, ela diz que partido teve resultado positivo

A vereadora acredita que 
a reeleição de Álvaro Dias (PS-
DB) em 1º turno se deve à falta 
de debates entre os candidatos 
durante o período de campanha 
eleitoral. Somado a esse fator, 
as pesquisas, que mostravam o 
candidato do PT, Senador Jean, 
abaixo dos 5% das intenções de 
votos, contribuíram para vitória 
do tucano, segundo análise de 
Divaneide.

“Isso di� cultou um 2º turno, 
que permitiria um debate, fazen-
do as pessoas conhecerem me-
lhor os candidatos”, re� ete.  

VOTO ÚTIL
Ela analisa que muitos elei-

tores recorrem ao que classi� ca 
como “voto útil”, destinado aos 
candidatos que têm mais chan-
ces de vencer as eleições.

Por isso, “se as pesquisas 
mostrassem Jean com 15%, ho-
je ele estaria no 2º turno”. “Isso 
deixa uma angústia, mas deixa 
uma semente. Agora temos que 
correr atrás, e discutir os pro-
jetos que ele deixou para Natal, 
como o passe livre, a licitação do 
transporte público e a aquisição 
de ônibus elétricos”, a� rma a 
parlamentar.

Divaneide reforça que as 
propostas apresentadas pelos 
candidatos não eleitos devem ser 
discutidas, analisadas e, se for 
para o bem comum da socieda-
de, aplicadas, já que as ações de 
melhorias são para Natal e não 
para uma gestão.

“Eu vou apresentar as pro-
postas de Jean para Álvaro, para 
Câmara e para cidade, porque 
elas bene� ciam a população. E 
eu estou muito animada para 
melhorar Natal”, � naliza

Vereadora
avalia reeleição
de Álvaro Dias

Campanha
com cuidados

PT mantém 
cadeiras na CMN

Brisa Bracchi, de 22 anos, 
também foi eleita pelo PT, o que a 

A nossa bancada foi muito bem 
votada. Os candidatos, entre si, 
estavam em condições muito pró-
ximas um do outro. Os resultados 
são parecidos”, explica.

Divaneide defende o acesso gratui-
to dos nataleneses às futuras vacinas 

contra Covid-19. Ciente dos agrava-
mentos que a doença causada pelo 
novo coronavírus pode ocasionar na 
saúde das pessoas, a vereadora reali-
zou a campanha eleitoral respeitando 
protocolos recomendados pelas au-
toridades sanitárias a � m de evitar o 
contágio pelo vírus.

“Nesse ano tão adverso, fizemos a 
campanha seguindo as regras. Tínha-
mos dúvidas de como ia ser. Por isso, 
usávamos máscara e álcool em gel, bus-
cando cuidar das pessoas e pensando 
em cobrar a vacina. Percebemos que, 
apesar do momento, muita gente con-
tinua acreditando em sonhos”, revela.

Além da pandemia, a vereadora 
destaca que a eleição de 2020 foi mar-
cada pelo número de adversários: 736.

“Ser a segunda mais votada, apesar 
de tantos candidatos, mostra que eu 
não posso errar. Eu tenho que seguir 
firme, tenho que plantar as sementes 
da esperança. Por isso, a gente vai à luta 
para dar atenção aos invisíveis e culti-
var árvores boas e lindas”, diz.

torna a vereadora mais jovem da 
legislatura 2021-2024 da Câmara 
Municipal de Natal. “Estamos 
trazendo uma pessoa muito qua-
li� cada, uma jovem que tem atu-
ação nos movimentos feminista, 
estudantil e LGBT”, ressalta Diva-
neide, que é presidente do PT em 
Natal, sobre a novata.

Além delas, Daniel Valença 
foi anunciado pela Justiça Elei-
toral como o terceiro eleito da 
legenda. Ele, contudo, � cará na 
1ª suplência porque dois can-
didatos do PTB regularizaram 
pendências no registro da can-
didatura e forçarão nova tota-
lização dos votos. O PT � cará 
apenas com 2 vagas.

Apesar disso, Divaneide acredi-
ta que o resultado das urnas foi po-
sitivo. “A gente lamenta a perda da 
3ª cadeira do Daniel, mas sairemos 
fortes dessa experiência”, esclarece.

A vereadora a� rma que os 
processos da Justiça Eleitoral 
devem ser seguidos e que os 
resultados apresentados pelas 
instituições que regem a demo-
cracia devem ser respeitados.

“Somos um partido que de-
fende as regras. O nosso plano de 
mudar o mundo passa por essas 
situações, mas não desanimamos. 
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TRIBUNAL
Nos bastidores, a eleição muni-

cipal de 2020 está longe de terminar. 
Além da nova totalização de votos 
que acontece nesta quinta-feira 19 
em Natal, resultando em mudança na 
composição da Câmara, vêm aí uma 
enxurrada de ações judiciais protoco-
ladas por candidatos, para denunciar 
irregularidades em campanhas 
adversárias. 

PORÉM
Denúncia de candidato contra 

adversários após campanha eleitoral 
sempre existiu. Difícil é provar.

DESCONTROLE
O senador Styvenson Valentim 

(Podemos-RN) parece que perdeu 
completamente o controle. Agora 
sobrou até para os seguidores dele 
nas redes sociais. No mais recente 
destempero, o senador chamou um 
seguidor de “demente”, “anencéfalo” e 
“comedor de capim”. Não é de hoje que 
Styvenson demonstra desequilíbrio. 
Resta saber até onde vai.

FENÔMENO NATURAL
O professor Ricardo Amaral, 

geólogo da UFRN, é cauteloso ao 
analisar a tragédia que vitimou uma 
família em Pipa após o pedaço de 
uma falésia desabar. Ele ressalta que 

ALEXVIANAALEX
o fenômeno de recuo de falésia é 
natural, muito embora os efeitos da 
erosão possam ser acelerados pela 
ação do homem.

ANTES TARDE DO QUE MAIS TARDE
Talvez agora, com a trágica morte 

da família, o grave tema das ocupa-
ções irregulares nas falésias de Pipa 
tenha o destaque que merece. A� nal 
de contas, a presença irrestrita de 
empreendimentos no topo das barrei-
ras acelera o processo de erosão que 
resultou na tragédia de anteontem.

SERVE DE EXEMPLO
O caso do PMB é interessante 

e serve de exemplo para os demais 
partidos para as próximas eleições. 
Em Natal, a legenda teve 11.907 votos 
para vereador e � cou muito perto 
de alcançar o quociente eleitoral – o 
que, em tese, garantiria um assento 
na Câmara Municipal. Porém, mesmo 
que alcançasse a marca, o PMB não 
poderia eleger um vereador. Tanto é 

que, apesar da votação, a legenda � cou 
de fora da distribuição das sobras.

EXPLICA-SE
O motivo para a exclusão do PMB 

é o fato de que nenhum candidato 
do partido alcançou o mínimo de 
10% dos votos do quociente eleitoral. 
Este ano, o quociente em Natal foi de 
12.255 votos. Ou seja, o mais votado 
deveria ter pelo menos 1.226 votos 
para ser eleito. O mais votado do PMB, 
contudo, só teve 846 votos – Professor 
Lenílson.

PARA ANOTAR
Isso mostra que lançar muitas 

candidaturas pode não ser a melhor 
das estratégias quando não se tem 
alguém minimamente competitivo 
dentro do partido.

POR OUTRO LADO
É importante ressaltar, contudo, 

que essa regra do mínimo de 10% vai 
totalmente de encontro à lógica da 

própria eleição proporcional. Se o 
sistema privilegia os partidos, por que 
adotar uma cláusula de barreira que 
leva em conta a votação individual?

DAS INJUSTIÇAS
Enquanto isso, partidos que 

tiveram menor votação conseguiram 
eleger um vereador pelas sobras. Ca-
sos, por exemplo, de Avante (Raniere 
Barbosa), PCdoB (Júlia Arruda), PSOL 
(Robério Paulino), Pros (Margarete Ré-
gia), Republicanos (Bispo Francisco de 
Assis) e Progressistas (Tércio Tinôco).

ESTRUTURA MANTIDA
O prefeito reeleito de São Gonçalo 

do Amarante, Paulinho (Pros), não 
pretende fazer grandes mudanças 
na estrutura administrativa, como 
extinguir secretarias. Segundo ele, o 
alto índice de aprovação da gestão 
e sua reeleição com 11 mil votos de 
maioria mostram que a população 
aprova como a administração está 
sendo conduzida.

BOM EXEMPLO I
Em tempos de polarização 

desenfreada, o ex-candidato a prefeito 
de Natal pelo partido Novo, advo-
gado Fernando Pinto, demonstrou 
muita maturidade na entrevista que 
concedeu a este Agora RN na edição 
de ontem.

BOM EXEMPLO II
Ao desejar sorte ao prefeito 

reeleito Álvaro Dias (PSDB) e oferecer 
seu plano de governo ao candidato 
que venceu as eleições, mostrou como 
se faz uma boa política: sem radicalis-
mos, com respeito à soberania do voto 
popular e somando esforços em prol 
da coletividade.

QUERO NÃO I
O vereador Luiz Almir, que será 

o 1º suplente do PSDB na próxima 
legislatura, disse que não vai aceitar 
assumir um mandato de vereador 
caso algum parlamentar seja chamado 
pelo prefeito Álvaro Dias (PSDB), por 
exemplo, para assumir uma secretaria.

QUERO NÃO II
“Para ser secretário e querer � car 

com cargos no gabinete, mandando 
em mim e eu � car recebendo só salá-
rio de vereador, quero não”, destacou, 
a� rmando que é um dos comunicado-
res mais bem pagos do Estado.

FINANÇAS | Dinheiro vai compensar perdas com a arrecadação decorrentes da isenção da cobrança de ICMS de produtos destinados
à exportação. Depois da aprovação no Senado, projeto será analisado pela Câmara dos Deputados. Projeto resolve impasse de 20 anos

O Senado aprovou nesta quar-
ta-feira 18 uma proposta que 
autoriza a transferência de R$ 

65,6 bilhões até 2037 de recursos da 
União a estados e municípios para 
compensar perdas de arrecadação 
provocadas pela Lei Kandir.

O dinheiro vai compensar per-
das de arrecadação decorrentes da 
isenção da cobrança de ICMS de 
produtos destinados à exportação. 
O projeto foi aprovado com 70 votos 
favoráveis e nenhum contrário.

O valor está previsto em acordo 
� rmado no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) entre a União e o Fórum Na-
cional de Governadores, homologado 
em maio deste ano. Em contrapar-
tida, os estados deverão desistir de 
ações judiciais protocoladas na Corte 
para cobrar as perdas.

Do total repassado como com-
pensação, R$ 58 bilhões devem ser 
transferidos entre 2020 e 2037. Estão 
previstos também, como parte do 
acordo, dois repasses extras da União. 
Um, de R$ 3,6 bilhões, condicionado à 
aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do pacto federa-
tivo, que está no Senado. O outro, de 
R$ 4 bilhões, depende do leilão de pe-
tróleo dos blocos de Atapu e Sépia, na 
Bacia de Santos (SP).

Para destravar a medida, o rela-
tor, senador Antonio Anastasia (PSD-

-MG), aceitou um pedido do governo 
e retirou do texto o artigo que deter-
minava a extinção do Fundo Social 
do pré-sal. O trecho foi o motivo da 
demora para analisar a matéria, já 
que não havia consenso sobre o � m 
do fundo, cujo recursos são determi-
nados para investimentos na área de 
saúde e educação.

Nesta quarta-feira, 18, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, sancio-
nou uma lei que permite o início do 
cumprimento do acordo. Pelo acordo, 
a primeira parcela do total devido pela 
União será quitada ainda neste ano.

“A solução � nal, e agradeço ao 
governo por isso, foi a mais satisfató-
ria porque acalma o tema e permite 
aos Estados, ainda no ano de 2020, 
receberem o valor de cerca de R$4 
bilhões, que é um valor expressivo no 
momento de di� culdade que Estados 
e Municípios vivem. É bom lembrar 
que os municípios também recebe-
rão 25% desses montantes”, disse 
Anastasia durante a sessão.

O líder do governo, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), destacou 
que, apesar do acordo para agilizar 
o pagamento para este ano, é impor-

tante discutir o espaço orçamentário, 
já que essa despesa irá se estender 
por muitos anos. “Isso vai pressionar 
o orçamento público federal. E, por-
tanto, é importante que essa matéria 
voltará a ser revisitada.”

A proposta é resultado de um 
acordo – � rmado pela União e por 
representantes de estados e homolo-
gado pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em maio – que tem o objetivo 
de pôr � m a um impasse de mais de 
20 anos.

LEI KANDIR
Em 1996, entrou em vigor uma lei 

que estabeleceu regras para cobrança 
do ICMS – tributo de competência 
estadual, distribuído entre o Estado 
(75%) e seus municípios (25%).

Batizada de Lei Kandir, essa legis-
lação isentou da cobrança de ICMS a 
exportação de produtos primários e 
semielaborados – como soja, milho, 
carnes e minérios – com o objetivo 
de estimular exportações e reduzir 
custos para o produtor.

O texto previa que a União deve-
ria, de forma provisória, compensar 
estados e municípios pela perda na 
arrecadação do tributo. Defensores 
do projeto dizem que a contraparti-
da nunca foi devidamente equacio-
nada, o que resultou na judicializa-
ção do tema.

Bomba foi instalada nesta segunda, mas água ainda não está indicada para consumo

Senadores aprovam repasse de
R$ 65,6 bi a estados e municípios

PEDRO FRANÇA / AGÊNCIA SENADO

ASSÉDIO DO CENTRÃO

O presidente Jair Bolsonaro 
tem recebido vários convites 
para se � liar a partidos do Cen-
trão. O mais recente foi feito 
pelo senador Jorginho Mello 
(SC), que insiste para Bolsonaro 
entrar no PL.

A sigla é comandada pelo 
ex-deputado Valdemar Costa 
Neto, julgado e condenado no 
escândalo do mensalão e inves-
tigado pela Operação Lava Jato. 
Jorginho se aproximou de Bol-
sonaro nos últimos meses e foi 
alçado a vice-líder do governo 
no Congresso.

Sem conseguir tirar o parti-
do Aliança pelo Brasil do papel, 
o presidente já conversou com 
pelo menos outras quatro le-
gendas do Centrão para uma 
possível � liação: Republicanos, 
PTB, Progressistas e Patriota.

Além disso, mantém con-
versas com o PSL, pelo qual foi 
eleito, em 2018, mas brigou no 
ano passado. A disputa envol-
veu o comando de diretórios 
estaduais e a distribuição de 
recursos partidários.

BOLSONARO AGORA 
RECEBE CONVITE 
PARA SE FILIAR AO PL

ISAC NÓBREGA / PR
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MOBILIDADE  URBANA | Recursos serão repassados para estados, municípios e Distrito Federal com mais de 200 mil habitantes. Para
o RN, serão repassados mais de R$ 51,4 milhões, divididos entre Governo do Estado e as prefeituras de Natal, Mossoró e Parnamirim

O Senado Federal aprovou nesta 
quarta-feira o envio de R$ 4 
bilhões para estados e muni-

cípios auxiliarem as empresas que 
operam os transportes públicos, co-
mo ônibus, trem e metrô. Já aprovado 
na Câmara, o projeto segue agora 
para sanção presidencial. Con� ra ao 
� m da matéria quanto o Governo do 
Estado e as prefeituras de Natal, Mos-
soró e Parnamirim vão receber.

Os recursos serão destinados para 
estados, Distrito Federal e os municí-
pios com mais de 200 mil habitantes, 
que, por sua vez, poderão destinar as 
verbas para as empresas. A ideia é 
compensar as perdas causadas pelos 
efeitos da pandemia do coronavírus e 
evitar um aumento generalizado de 
tarifas. O texto aprovado estabelece 
que as tarifas não vão poder subir até 
o � m do estado de calamidade públi-
ca, marcado para o � m do ano.

Os recursos tem origem no Fundo 
de Reservas Monetárias (FRM).

O direcionamento do dinheiro, 
segundo o texto, deve levar em conta o 
“número de passageiros transportados 
por cada operador”. A ajuda pode ser 
dada para reequilibrar contratos, além 
de financiar “bens essenciais à presta-
ção do serviço” e a compra “antecipada 
de bilhetes de passagens” pelos gover-

nos, “preferencialmente destinados aos 
beneficiários dos programas sociais”.

Dos R$ 4 bilhões, 70% irão para os 
municípios de maneira proporcional à 
população. Os 30% restantes vão para os 
estados e o DF, também de forma propor-
cional à população que mora em cidades 
com mais de 200 mil habitantes. Após a 
lei, um decreto terá de regulamentar co-
mo será o repasse para as empresas.

O relator do projeto foi o senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO), líder 
do governo no Congresso e não fez 

grandes mudanças do texto aprova-
do pelos deputados. Pela demora na 
tramitação, o projeto foi aprovado 
em agosto na Câmara, as datas de 
vigência da ajuda precisaram ser al-
teradas. No projeto aprovado pelos 
deputados, o termo de adesão deve-
ria ser assinado até 10 de dezembro. 
Agora, os estados e municípios terão 
até 60 dias após a publicação da lei 
para fazer a assinatura.

Para que a verba seja liberada, há 
condições que devem ser observadas 

por empresas e governos. Os contra-
tos de transporte público deverão 
ser revistos até o � m de 2021 e essa 
revisão deve incluir ações como “me-
canismos que garantam a promoção 
da transparência” e a realização de 
auditorias independentes.

As empresas que aderirem a ajuda 
também devem se comprometer a man-
ter o mesmo número de empregados 
existentes na data de publicação da lei até 
o fim do estado de calamidade pública.

Empresas não poderão demitir motoristas e cobradores durante vigência do estado de calamidade

Senado aprova auxílio de R$ 4 bi
para empresas de transporte público

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

R$ 16,7 milhões

R$ 26 milhões

R$ 8,7 milhões

R$ 7,7 milhões

GOVERNO DO RN:

PREFEITURA DO NATAL:

PREFEITURA DE MOSSORÓ:

PREFEITURA DE PARNAMIRIM:

PRÊMIO

Desde a retomada dos sor-
teios da premiação em dinheiro 
da campanha Nota Potiguar, 
43 participantes de todas as 
regiões do Rio Grande do Norte 
que foram contemplados com 
prêmios de R$ 1 mil ainda não 
procuraram a Secretaria Esta-
dual de Tributação (SET-RN) 
para resgatar o dinheiro.

O prazo para enviar a docu-
mentação expira 60 dias após o 
anúncio dos sorteados. Quem 
ainda não fez esse procedimen-
to deve enviar os documentos 
para o e-mail atendimento.no-
tapotiguar@set.rn.gov.br.

A Nota Potiguar sorteia a 
cada mês 45 prêmios em di-
nheiro com base nos números 
da loteria federal para usuários 
do aplicativo e as instituições 
� lantrópicas cadastradas, tota-
lizando um repasse mensal de 
R$ 284,5 mil.

São 43 prêmios de R$ 1 mil 
para cidadãos de todas as re-
giões, além de prêmios globais 
nos valores de R$ 10 mil, R$ 20 
mil e R$ 50 mil. As entidades 
escolhidas pelos sorteados 
ganham a metade desse valor 
além de um rateio de R$ 100 mil.

A lista dos sorteados está 
disponível no aplicativo.

43 GANHAM NO 
“NOTA POTIGUAR”, 
MAS NÃO VÃO 
RETIRAR O DINHEIRO

A Corte Especial do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) decidiu 
por manter presos investigados 

na Operação Tris in Idem, que levou ao 
afastamento do governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel (PSC). Entre os que 
permanecem presos, está o presidente 
nacional do PSC, Pastor Everaldo.

O relator do caso, Benedito Gonçal-
ves, também votou pela manutenção da 
prisão de outras oito pessoas. A maioria 
dos ministros votou com o relator, com 
exceção de Napoleão Nunes Maia.

Gonçalves defendeu que não viu, nos 
pedidos das defesas, argumentos que 
possam enfraquecer a decisão da prisão 
preventiva tomada anteriormente. Se-
gundo o ministro, “o estado de liberdade 
dos agravantes gera perigo e justo receio 
de reiteração criminosa, destruição de 
provas, dissipação de bens e valores”.

“Tudo isso é necessário como meca-
nismo extremo para frear uma suposta 
organização criminosa amplamente en-
raizada, estruturada, complexa, política 
e economicamente poderosa”, a� rmou, 
acrescentando:

“As medidas cautelares pessoais, que 

muitos pediram para substituir diverso 
da prisão, são, ao meu ver, insu� cientes 
e inadequadas, pois, de acordo com a de-
cisão impugnada, não seriam capazes de 
frear a atividade da suposta organização 
criminosa.”

Único a divergir, o ministro Napo-
leão Nunes Maia defendeu que, segundo 
o entendimento dos investigadores, a 
suposta organização criminosa girava 
em torno de Witzel, que está afastado de 

suas funções e em liberdade.
“Deve-se aplicar a todos um trata-

mento cautelar igual, todos estão na 
mesma censura. Todos devem estar na 
mesma restrição de liberdade”, disse.

Os ministros também negaram, por 
unanimidade, um pedido de Lucas Tris-
tão para anular a busca e apreensão feita 
no âmbito da operação. A defesa alegava 
que o STJ não seria competente para au-
torizar o pedido.

Pastor Everaldo foi preso pela PF por suposto envolvimento em fraudes na Saúde do Rio

STJ nega recurso e mantém prisão 
de pastor Everaldo e mais 8 no Rio

OPERAÇÃO TRIS IN IDEM

MARCIA FOLETTO / AGÊNCIA O GLOBO A Prefeitura de Parnamirim, na 
Grande Natal, informou nesta 
quarta-feira 18 que entrou em 

fase de conclusão a obra de urbaniza-
ção da Praia de Cotovelo. Segundo a 
Secretaria Municipal de Obras Públicas 
e Saneamento, a intervenção no local 
vai beneficiar moradores e turistas.

O serviço conta com a pavimen-
tação da Avenida Praia Grande, cons-
trução de um calçadão de 1.100 m, 
além de mais duas ruas que dão aces-
so à praia. A Rua Engenheiro Carlos 
Dumaresk já teve a pavimentação 
concluída. Além dessa, a Rua Estrela 

Dalva também faz parte do complexo 
de urbanização da orla. Quem chega 
à orla de Cotovelo, atualmente, já po-
de conferir o calçadão do lado direito 
praticamente concluído.

O secretário de Obras, João Albé-
rico Júnior, destacou a importância 
dos serviços. “A pavimentação vai 
facilitar muito na trafegabilidade, 
principalmente dos proprietários 
de residências, naquela região. Já a 
construção do calçadão, in� uenciará 
na qualidade de vida e saúde, sendo 
possível a prática de atividades físicas 
e até mesmo interação social”, disse. 

Principal via de acesso à Praia de Cotovelo está sendo calçada. Local também ganha calçadão

Urbanização de Cotovelo 
está em fase de conclusão

LITORAL DE PARNAMIRIM

ANA AMARAL / PREFEITURA DE PARNAMIRIM
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A análise dos números das 
Eleições 2020 aponta que o 
PSDB foi um dos principais 

vencedores do pleito deste ano. 
Sob a liderança do deputado esta-
dual Ezequiel Ferreira, presidente 
da legenda no Estado, os tucanos 
conseguiram eleger 31 prefeitos, 25 
vice-prefeitos e 244 vereadores. Os 
tucanos � caram como o partido 
que vai administrar o maior nú-
mero de eleitores potiguares, pelos 
próximos quatro anos. Isso sem 
falar nos municípios onde elegeu 
vice-prefeitos e vereadores.

O PSDB triplicou o número de 
prefeitos que foram eleitos no Rio 
Grande do Norte, passando 10 elei-
tos em 2016 para 31 em 2020, num 
crescimento de 210%. É o registro 
de um forte crescimento nos últi-
mos anos no Rio Grande do Norte 
que se con� rmou com o resultado 
das urnas no último domingo 15.

“O PSDB é uma legenda de im-
portância nacional, que colabora 
com a nossa democracia e apresen-
ta projetos capazes de melhorar a 
vida do nosso povo. Aqui, no RN, 
seguimos nessa mesma linha, com 
foco voltado a contribuir com o 
crescimento do Estado e dos nos-
sos municípios. Nessa eleição, o 
eleitor potiguar deu mais uma vez 
seu voto de con� ança ao PSDB na 
expectativa de um futuro melhor”, 

a� rmou Ezequiel, que também é 
presidente da Assembleia Legisla-
tiva.

Ao lado de Ezequiel, a atuação 
dos deputados estaduais Tomba 
Farias, Gustavo Carvalho, José Dias 
e Raimundo Fernandes, também 
tem sido decisiva para o fortaleci-
mento do PSDB potiguar. É tanto 
que, nacionalmente, o Estado onde 
a legenda tem apresentado maior 
crescimento nos últimos anos é 
justamente no RN. Articulações do 
presidente Ezequiel Ferreira e de-
putados deixaram a legenda forta-
lecida em todas regiões do Estado 
administrando o maior número de 

eleitores potiguares, sendo nova-
mente � el da balança para o xadrez 
político de 2022.

O grande destaque eleitoral do 
partido no Estado foi mesmo o re-
sultado obtido em Natal. Na capital, 
o prefeito Álvaro Dias foi reeleito 
em primeiro turno com 56,58% dos 
votos. A administração do gestor 
tem tido altos índices de aprovação 
popular e é apontada pela cúpula 
da legenda como uma verdadeira 
vitrine do PSDB não apenas para o 
RN como também para o Nordeste.

Na região metropolitana, o 
PSDB também reelegeu o prefeito 
de Nísia Floresta, Daniel Marinho. 

Quem também renovou o mandato 
pelo partido foi Luis Eduardo, de 
Maxaranguape. A prefeita eleita 
Rossane Patriota foi a novidade do 
PSDB em Ielmo Marinho, Grande 
Natal. Ainda elegeu Joel Teles vice-
-prefeito de São José do Mipibu.

A legenda venceu ainda em mu-
nicípios considerados importantes 
para o tabuleiro político do Estado, 
como Caicó, onde Dr. Tadeu, com 
apenas 28 anos é o prefeito mais 
jovem da sigla e do Estado. No Al-
to Oeste, Célio de Elizeu venceu 
em São Miguel. Na região da Costa 
Branca, as prefeitas Iraneide Re-
bouças (Areia Branca), Lidiane (Ti-
bau) e Cinthia (Grossos) engrossam 
o caldo do PSDB na região.

O PSDB também venceu em 
Caraúbas, no Médio Oeste Potiguar 
com a reeleição de Juninho Alves. Na 
capital do Trairi, o prefeito Ivanildo 
Ferreira venceu com grande maioria 
em Santa Cruz. Também no Seridó, 
Dr. Tiago Almeida saiu vencedor do 
pleito. E em Jucurutu, o jovem Iogo 
Queiroz foi eleito neste domingo. 
Em Bom Jesus o excelente trabalho 
de Clécio Azevedo lhe garantiu a re-
eleição com 77,61% dos votos.

Proporcionalmente, foi do PS-
DB a maior vitória do Rio Grande 
do Norte.  O prefeito Fernando 
Teixeira foi reeleito com 87,80% da 
votação em Espírito Santo.

Com 31 prefeitos, PSDB cresce
no RN e se torna decisivo para 2022
ELEIÇÕES 2020 | Nacionalmente, o Estado onde a legenda tem apresentado maior crescimento nos últimos anos é justamente no RN. Articulações do presidente Ezequiel Ferreira e 
deputados deixaram a legenda fortalecida em todas regiões do Estado administrando o maior número de eleitores potiguares, sendo novamente fiel da balança para o xadrez de 2022

Líder do PSDB no RN, Ezequiel Ferreira (esq), e o prefeito eleito Joãozinho Furtado (Serra Caiada)

CONFIRA ABAIXO A LISTA COM TODOS 
OS PREFEITOS ELEITOS PELO PSDB

PSDB - 31
Álvaro Dias (Natal)
Dr. Tadeu (Caicó)
Ivanildinho (Santa Cruz)
Iraneide Rebouças (Areia Branca)
Daniel Marinho (Nísia Floresta)
Célio de Elizeu (São Miguel)
Dr. Tiago Almeida (Parelhas)
Juninho Alves (Caraúbas)
Iogo Queiroz (Jucurutu)
Dejinha (Pedro Velho)
Rossane de Germano (Ielmo Marinho)
Luis Eduardo (Maxaranguape)
Novinho (Cerro Corá)
Fernando Teixeira (Espírito Santo)
Joãozinho Furtado (Serra Caiada)
Cinthia Sonale (Grossos)
Clécio Azevedo (Bom Jesus)
Dr. Wellington (Boa Saúde)
Uady (Jaçanã)
Galo (Florânia)
Serginho (Serra Negra do Norte)
Pilola (Caiçara do Norte)
Miguel Cabral (São Pedro)
Dr. Raimundinho (José da Penha)
Fátima de Pachica (Coronel João 
Pessoa)
Maria Helena (Olho d’Água do Borges)
Lusimar Porfi rio (São Francisco do 
Oeste)
Lidiane (Tibau)
Tiquinho (Ruy Barbosa)
Pedro Henrique (Pedra Grande)
Sonyara (Lagoa de Velhos)

A líder de movimento estudantil 
Yara Costa, que foi candidata 
a vereadora de Natal pelo PT, 

usou as redes sociais nesta quarta-feira 
18 para reclamar que o partido não deu 
as mesmas condições para os candida-
tos nas eleições de 2020.

A jovem, de 24 anos, recebeu 1.389 
votos e foi a 8ª mais votada no partido 
– � cando na 5ª suplência.

Na avaliação da candidata, “as 
cartas estavam marcadas” dentro do 
partido, já que determinados candida-
tos foram – segundo ela – privilegiados 
na distribuição de recursos do fundo 
eleitoral.

Em uma série de publicações no 
Twitter, Yara a� rmou que foi preterida 
pelo PT. “Foram escolhidas as prio-
ridades e eu n era uma delas. Se vcs 
pararem pra ver, as candidaturas elei-
tas já tinham mandato por trás, então 
signi� ca que tinham + dinheiro (sic)”, 
escreveu a jovem.

Yara Costa reclamou que, apesar 
de ser negra, não recebeu do partido 

os recursos � nanceiros a que tinha 
direito. Ela se referiu ao fato de que, a 
partir das eleições deste ano, os par-
tidos foram obrigados a repassar aos 
candidatos negros no mínimo um va-
lor proporcional ao número de negros 
existentes na chapa.

“Não recebi o fundo eleitora p/ 
candidaturas negras. Inclusive uti-
lizaram a justi� cativa de que como 
presidente da UEE [União Estadual 
dos Estudantes] eu já teria muito 
recurso, então esperava-se que eu 
pegasse $ de uma entidade estudan-
til e colocasse p campanha? Não sou 
dessas, tá? Rs”, a� rmou.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
De acordo o DivulgaCand, plata-

forma da Justiça Eleitoral que reúne 
informações sobre candidaturas, Yara 
Costa recebeu diretamente do PT pou-
co mais de R$ 33,2 mil.

A título de comparação, a vereado-
ra Divaneide Basílio, que foi candidata 
à reeleição e acabou sendo a mais vo-

tada do partido, recebeu R$ 170 mil, o 
que representa cinco vezes mais que 
Yara Costa.

Brisa Bracchi, que foi a 2ª mais vo-
tada do partido e também é oriunda do 
movimento estudantil, recebeu quase 

R$ 67 mil, o dobro de Yara.
As duas – Diva e Brisa – foram elei-

tas.
Candidatos, porém, que recebe-

ram menos recursos que Yara Costa 
tiveram votação mais alta. É o caso de 

Daniel Valença, que recebeu R$ 22 mil 
e foi o 3º mais votado. Ele até foi eleito, 
mas vai perder a vaga nesta quinta-fei-
ra 19, após nova totalização dos votos 
feita pela Justiça Eleitoral.

Segundo Yara, além de ter recebido 
menos recursos que as candidatas elei-
tas, o dinheiro só entrou na campanha 
na reta � nal.

“No início me foi repassado 9 mil 
pra campanha, recebi o resto do valor 
na última semana. O que mais daria 
pra fazer faltando poucos dias pra elei-
ção? Travamos uma luta para ter mais 
inserção na tv, mas ainda foi pouco 
diante do que os outros candidatos ti-
veram”, continuou.

O diretório do PT em Natal não co-
mentou as críticas da candidata. Con-
tudo, é comum que o partido direcione 
mais recursos para candidaturas que 
considera mais competitivas, além dos 
detentores de mandato.

A lei não obriga os partidos políti-
cos a dividirem os recursos por igual 
entre todos os candidatos.

Candidata do PT Yara Costa recebeu 1.389 votos na eleição para vereadora em Natal 

Candidata do PT em Natal reclama de condições desiguais
“CARTAS MARCADAS”

INSTAGRAM / AGORA RN



O Ministério Público pediu à Justi-
ça Eleitoral que casse o registro 
da candidatura à reeleição do 

vereador de Parnamirim Pastor Alex 
(Solidariedade), e o torne inelegível pe-
los próximos oito anos.

O vereador é investigado por su-
posto abuso dos poderes político e 
econômico, além de compra de votos. 
Uma operação de� agrada na última 
segunda-feira 9 pelo Ministério Públi-
co, batizada de “Matheus 7:15”, apreen-
deu R$ 70 mil em espécie após cumprir 
13 mandados de busca e apreensão em 
endereços em Parnamirim. O caso es-
tava em sigilo até esta terça 17.

Os endereços incluíam a residência 

do vereador, onde foram apreendidos 
R$ 44.876,00, e o comitê de campanha 
pela sua reeleição, onde foram apre-
endidos R$ 25.512,00, e uma máquina 
de contar de dinheiro. As quantias 
estavam dispostas em cédulas de no 
máximo R$ 50.

O candidato não foi reeleito, mas 
está na lista de suplentes. Ele recebeu 
934 votos. Se a candidatura for cassada, 
ele perderá a suplência, assim como 
haverá a nulidade dos votos efetivados 
a ele, o que implicará em nova totaliza-
ção dos votos em Parnamirim.

A recontagem, contudo, não mu-
daria a lista dos eleitos para a Câmara 
Municipal de Parnamirim.
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DILMA QUER BOLADA MILIONÁRIA 
DA COMISSÃO DE ANISTIA

ELEIÇÕES AINDA ESTÃO 
ABERTAS EM 23 MUNICÍPIOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

O VEXAME DO DIA NO TSE
A área de tecnologia do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
continua dando vexame. O site 
do tribunal, além de mal feito e 
confuso, é lento. Nesta quarta-feira 
(18), os institutos não conseguiram 
registrar suas pesquisas. 

FUNDÃO VERGONHOSO
Presidente nacional do DEM, 

que elegeu (por enquanto) 670 
prefeitos, ACM Neto acha que “está 
tudo errado” no � nanciamento 
eleitoral com recursos públicos. 
“Esse sistema está falido”, diz 
ele, para quem é preciso retomar 
o debate sobre � nanciamento 
privado, mas com limite. 

À BEIRA DE UM ATAQUE
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, � cou ainda mais 
nervoso após a derrota de sua 
candidata em Oiapoque, e por três 
votos. Em queda nas pesquisas, seu 
irmão Josiel disputa a prefeitura de 
Macapá.

RODRIGO TRUMP
Indócil com o � m de sua 

presidência na Câmara, em um 
mês, Rodrigo Maia faz pose de 

“primeiro-ministro”: convocou 
o presidente da Anvisa para 
conversar sobre vacina, como se 
tivesse algum papel nisso.

ALÔ, ANS!
Após quatro horas ao telefone 

explicando ao “teleatendimento” 
da Cassi os sintomas que ela, � lhos 
e marido enfrentam, uma cliente 
teve teste de covid aprovado apenas 
para ela. Marido e � lhos precisam 
ligar de novo.

PIOR QUE ESTOCAR VENTO
Como professor de matemática, 

Guilherme Boulos entende é de 
invadir propriedades alheias. Ele 
propõe inchar a máquina pública, 
contratando mais gente, como 
“solução” para equilibrar contas da 
previdência. Está precisando voltar 
a estudar operações básicas de 
somar e multiplicar.

CONVERSA PRODUTIVA
A Rede Governança Brasil 

fará um webinar na segunda (23). 
Advogado Luiz Piauhylino Filho 
e o embaixador da organização, 
ministro Augusto Nardes (TCU), 
falarão sobre desenvolvimento e 
energias renováveis.

A disputa pela prefeitura está aberta em 23 municípios devido aos 
vencedores terem recebido menos um terço dos votos válidos no 1º turno, 
ou pela diferença de menos de 5% entre os dois candidatos. A situação é 
observada em oito capitais, incluindo maior colégio eleitoral do país, São 
Paulo; e Maceió, que tem a menor diferença, só 0,31%. Há casos em que 
ambos tiveram menos de 20% ou mais de 45% dos votos.

MUITO VOTO NA DISPUTA
Em Maceió, Gaspar (MDB) 

teve 28,8% e JHC (PSB) 28,5%. 
Cariacica teve Euclerio Sampaio 
(DEM) com 18,8% e Celia Tavares 
(PT) 14%.

QUASE LEVARAM
Em Vitória da Conquista, 

os dois candidatos poderiam 

ter sido eleitos no 1º turno. Zé 
Raimundo (PT) teve 47,6% e 
Herzen Gusmão (MDB) 45,8%.

OS OPOSTOS
Dos 114 candidatos ainda 

na disputa, 15 são do PT, 14 do 
PSDB e 13 do MDB. Do outro 
lado, PCdoB, Novo, PP e Rede 
têm apenas um cada.

A ex-presidente cassada Dilma Rousseff tenta arrancar da Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça “reparação” por haver pedido 
demissão do “cargo” de estagiária e de assistente técnica da 

Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, em 1977. Ela diz 
ter sido “pressionada verbalmente” a se demitir e agora exige que o País a 
sustente com R$10.735 por mês, para sempre, com efeito “retroativo”. Se for 
desde 1970 como ela pede, a bolada será lotérica: R$6,44 milhões. Dilma, 
a insaciável, já foi indenizada como “perseguida” em quatro estados: Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1990, Dilma 
foi “reintegrada” pelo governo gaúcho na FEE-RS a contar dede 1975 até 
a “demissão a pedido” em outubro de 2016. Dilma alega que foi “instada a 
demitir-se” por “motivos políticos”. Mas admite: ela própria pediu demissão 
por escrito. A decisão final sobre a pensão exigida por Dilma será da ministra 
da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

OFENSA  |  Seguidor do senador potiguar, que usa o apelido “luis.ernesto85” no Instagram, cobrou em um 
comentário uma postura mais assertiva de Styvenson contra o que ele classificou como “ditadura do STF”

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) chamou um 
seguidor nas redes sociais de 

“demente”, “anencéfalo” e “comedor 
de capim”. As declarações, publicadas 
na terça-feira 17, foram dadas em res-
posta a um comentário do seguidor 
na conta pessoal de Styvenson no 
Instagram.

Até o fechamento desta edição, o 
comentário continuava no ar.

O seguidor, que usa o apelido 
“luis.ernesto85” na rede social, co-
brava uma postura mais assertiva de 
Styvenson contra o que ele classi� cou 
como “ditadura do STF”. No comen-
tário, o homem chamou o senador de 
“covarde” e “desgraçado”. Em resposta, 
Styvenson escreveu o seguinte:

“Seu demente até votar contra a 
bosta que o presidente indicou pra 
ministro eu votei. Seu anencéfalo co-
medor de capim.” (sic)

A votação a que Styvenson se re-
feriu aconteceu em 21 de outubro. Na 
ocasião, o Senado Federal aprovou, 
por 57 votos a 10, a indicação de Kas-

sio Nunes Marques para o Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O juiz, que já tomou posse na 
Corte, foi escolhido pelo presidente 
Jair Bolsonaro para ocupar a vaga de 

Celso de Mello, que se aposentou por 
idade. Como a votação é secreta, o 
Agora RN não tem como apurar se 
Styvenson Valentim realmente votou 
contra o novo ministro.

Styvenson chama seguidor de 
“demente” e “comedor de capim”
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Vereador de Parnamirim Pastor Alex (Solidariedade), que não conseguiu reeleição em 15/11

Senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) respondeu seguidor nas redes de forma grosseira

MP pede anulação dos votos 
de vereador de Parnamirim

OPERAÇÃO MATHEUS 7:15
PESQUISA

Com 47% das intenções de vo-
to, o prefeito Bruno Covas (PSDB) 
larga na frente na primeira pesqui-
sa Ibope/Estadão/TV Globo sobre 
o segundo turno das eleições em 
São Paulo. Guilherme Boulos 
(PSOL) tem 35%. Há ainda 4% de 
indecisos, e outros 14% decididos 
a votar nulo ou em branco. 

Se fossem contabilizados 
apenas os votos válidos (exclu-
ídos brancos e nulos e indeci-
sos), o placar seria de 58% a 42%.

A ida de Covas e Boulos pa-
ra o segundo turno abriu cami-
nho para a volta da polarização 
social e geográ� ca que marcou 
disputas entre PSDB e esquerda 
no passado, em que o candidato 
tucano � cava à frente nas áreas 
mais centrais e o adversário (en-
tão do PT), nas periferias.

Até o momento, essa divisão 
não se manifesta: Covas lidera a 
pesquisa em todas as faixas de 
renda. E, diferentemente dos 
petistas, Boulos não se mostra 
mais forte entre os mais pobres 
que entre os mais ricos.

O Ibope entrevistou 1.001 
eleitores entre 16 e 18 de novem-
bro. A margem de erro é de 3 pon-
tos porcentuais. O registro na Jus-
tiça Eleitoral é o SP-05645/2020.

COVAS TEM 47% E 
BOULOS, 35%, DIZ 
PESQUISA IBOPE DO 
2º TURNO EM SP
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A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) definiu os 
procedimentos de submissão 

contínua de dados técnicos para o 
registro de vacinas contra a covid-19. 
A Instrução Normativa nº 77/2020 foi 
aprovada pela diretoria colegiada do 
órgão e publicada na quarta-feira 18 no 
Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a  Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, os diretores tam-
bém dispensaram a análise de impacto 
regulatório e consulta pública para o 
registro devido ao grau de urgência da 
vacina e gravidade da doença.

“A medida possibilitará acelerar a 
disponibilização à população brasileira 
de vacinas contra o novo coronavírus, 
desde que demonstradas qualidade, 
segurança e eficácia conforme os re-
querimentos técnicos e regulatórios 
vigentes”, informou a agência, em co-
municado.

No procedimento de submissão 
contínua de imunizantes, os dados 
técnicos deverão ser encaminhados à 
Anvisa conforme forem gerados. 

Com a mudança no procedimento, 
segundo a Anvisa, as empresas interes-
sadas no registro de vacinas não preci-
sam ter em mãos todos os documentos 
reunidos para apresentá-los ao órgão 

regulador.
Esse procedimento será norma-

tizado apenas para as vacinas contra 

Covid-19 a serem registradas no país. 
Ainda de acordo com a Anvisa, outras 
autoridades regulatórias de referência, 

como a dos Estados Unidos, da Euro-
pa, da Suíça e da China, já utilizam a 
submissão contínua em situações es-

pecíficas.
A proposta da Anvisa prevê o aten-

dimento a dois critérios para uso desse 
procedimento diferenciado. 

Um deles se refere à exigência de 
um dossiê de desenvolvimento clínico 
de medicamento referente à vacina 
proposta, protocolado na agência. Ou-
tro critério é que a pesquisa esteja em 
fase 3 de desenvolvimento clínico.

As vacinas que tiverem a análise 
iniciada pelo procedimento de submis-
são contínua poderão ser submetidas 
ao pedido de registro formal após a 
conclusão da análise do último adita-
mento protocolado.

Além disso, a empresa deve ter da-
dos suficientes de qualidade, eficácia e 
segurança para o estabelecimento de 
uma relação positiva de benefício e ris-
co da vacina, considerando a indicação 
terapêutica solicitada à Anvisa.

A instrução normativa publicada 
hoje regulamenta artigo da Resolu-
ção nº 55/2010 da  Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, que diz que a 
empresa solicitante do registro poderá 
procurar a Coordenação de Produ-
tos Biológicos para discutir aspectos 
relacionados ao desenvolvimento do 
produto, antes da submissão da docu-
mentação de registro.

Covid-19: Mudança de procedimento 
vai acelerar registro de vacinas no País
PANDEMIA | Medida possibilitará acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo coronavírus, desde que demonstradas qualidade, segurança e eficácia da 
imunização conforme os requerimentos técnicos e regulatórios vigentes da Anvisa; procedimento será normatizado apenas para vacinas contra Covid-19 a serem registradas no país

No procedimento de submissão contínua de imunizantes, os dados técnicos deverão ser encaminhados à Anvisa conforme forem gerados

IMUNIZAÇÃO

A farmacêutica Pfizer 
anunciou nesta quarta-feira 18 
que a vacina contra a covid-19, 
elaborada em parceria com a 
empresa alemã BioNTech, é 
segura e tem 95% de eficácia. A 
conclusão faz parte da terceira 
fase de testes. Antes, dez dias 
atrás, as empresas tinham di-
vulgado um resultado parcial, 
que apontava para 90% de efi-
cácia. Agora, buscarão aprova-
ções de agências reguladoras e 
terão que desenvolver soluções 
de logística. No Brasil ainda não 
há acordo para compra dessa 
vacina. 

Com os dados divulgados, 
a vacina da Pfizer é a primeira a 
apresentar os resultados da fase 
3 de testes, a etapa final antes do 
registro. A Moderna e a Sputnik 
V também já revelaram resulta-
dos parciais de seus testes, mas 
ainda não os relatórios finais.

PFIZER DIZ QUE 
VACINA CONTRA 
COVID-19 TEM 95% 
DE EFICÁCIA

O corpo do menino José Carlos, 
de 8 anos, será enterrado nesta 
quinta-feira 19. O velório acon-

tece às 9h30 na quadra de esportes 
do Loteamento Caiana, localizada no 
Bairro Pajuçara, Zona Norte de Natal.

O Instituto Técnico Científico de 
Perícia do Rio Grande do Norte (Itep) 
confirmou na terça-feira 17 que o cor-
po encontrado na semana passada, 
em um terreno no bairro Pajuçara, na 
zona Norte de Natal, era mesmo de 
José Carlos da Silva, de apenas 8 anos.

Um exame de material genético 
confirmou a identidade da criança. 
A causa da morte ainda não foi di-
vulgada.

O menino José Carlos, de 8 anos, 
sumiu no último dia 21 de outubro, 
após sair de casa para deixar uma gar-
rafa de suco para um irmão, que estava 
trabalhando em um semáforo na Zona 
Norte de Natal. No dia 4 de novembro, 
policiais civis do Núcleo de Investi-
gação sobre Pessoas Desaparecidas 

(NIPD), da Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), e militares 
do Corpo de Bombeiros da Paraíba 
iniciaram a operação de buscas pelo 
menino com a ajuda de quatro cães 
farejadores. O percurso realizado por 
José Carlos foi rastreado e imagens de 
câmeras de segurança foram coleta-
das, de acordo com a Polícia Civil. No 
entanto, as buscas foram suspensas 
porque a equipe agora está focando 
em outras linhas de investigação — 
atualmente sigilosas para não atrapa-
lhar o andamento do inquérito.

Na sexta-feira 6 aconteceu o ter-
ceiro protesto feito por familiares e vi-
zinhos de José Carlos. A manifestação 
aconteceu na Zona Norte de Natal e 
a família do menino levou faixas com 
a frase “Enquanto não há notícias, há 
esperanças”. 

O corpo de uma criança foi encon-
trado por volta das 11h desta quinta-
-feira 12 no bairro Pajuçara, Zona Nor-
te de Natal. O cadáver foi encontrado 

pela Polícia Militar, após uma mulher 
acionar a corporação por sentir um 
mau cheiro vindo de uma granja próxi-
ma. O local onde a cova foi cavada fica 
a 500 metros da residência da família 

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

Menino José Carlos sumiu dia 21 de outubro

Corpo de José Carlos será enterrado 
nesta quinta-feira no bairro de Pajuçara

FIM DA ANGÚSTIA

de José Carlos. Ainda de acordo com o 
Itep, apesar de identificado, o corpo do 
menino não foi liberado no dia 17 para 
que a família fizesse o sepultamento. 
Os médicos legistas aguardavam os 
resultados dos testes de antropologia 
para definir a causa da morte.

O corpo do menino também pas-
sou por uma análise de ossada para 
verificar se há alguma fratura ou lesão 
na área dos ossos, já que o corpo esta-
va em estado avançado de decompo-
sição. O diretor do ITEP, Marcos Bran-
dão, afirmou que o corpo do menino 
só deve ser liberado para o sepulta-
mento após serem realizados todos os 
exames que ajudem a elucidar o caso.

Marcos informou ainda que 
amostras do DNA do menino ainda 
estão armazenadas para investiga-
ções futuras. Uma folha com sangue 
encontrada no local do corpo tam-
bém passará por análise de DNA para 
verificar se há compatibilidade com o 
sangue do menino. 
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Equipes da Prefeitura de Tibau 
do Sul, do Ministério Público 
Federal e órgãos de proteção 

ambiental inspecionaram, na manhã 
de ontem, a área de falésias onde acon-
teceu o desmoronamento que matou 
três pessoas de uma mesma família na 
praia da Pipa, no litoral Sul potiguar. A 
tragédia aconteceu por volta das 11h 
da terça 17. 

Hugo Mendes Pereira, de 32 anos, a 
mulher dele, Stela Silva de Souza, de 33, 
e o filho do casal, Sol Souza, um bebe-
zinho de apenas 7 meses, e o cachorro 
da família morreram soterrados por 
rochas que desprenderam do paredão. 
O local é um dos cartões-postais mais 
belos do estado. 

Segundo a Prefeitura de Tibau do 
Sul, 10 estabelecimentos comerciais 
que ficam no topo das falésias foram 
interditados ainda durante a noite da 
terça-feira, a fim de prevenir novos 
acidentes. 

Já na manhã desta quarta, fitas de 
isolamento foram fixadas na faixa de 
área, no entorno do local onde as ro-
chas despencaram sobre a família. 

A inspeção aconteceu após 
uma reunião realizada na Câmara 
Municipal de Tibau do Sul, en-
volvendo membros do Executivo 
municipal, do MPF, Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (Idema) e equipes da Defesa 
Civil de Tibau do Sul e Defesa Civil 
Estadual.

A ação foi realizada por inicia-
tiva da própria prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobili-
dade Urbana, que chamou o MPF 
para acompanhar os trabalhos. 
No convite, a secretária Ieda Melo 
enfatizou que, antes do acidente 
ocorrido na terça, diversos pontos 
ao longo da orla foram sinalizados 
com placas indicativas de risco de 
queda de falésia, incluindo pos-
tagens feitas nas redes sociais da 
prefeitura. 

“Outras providências à épo-
ca também foram tomadas pelo 
Município como a elaboração de 
relatórios circunstanciados pela 
fiscalização e encaminhados aos 
órgãos competentes. O fiscal de 
praia do Município, o que atua 
exatamente nesse trecho de praia, 
e outros passantes, alertaram às 
pessoas que estavam próximas à 
falésia, inclusive aos que vieram a 

Prefeitura diz que família soterrada 
em falésia foi alertada dos riscos
TRAGÉGIA EM PIPA | Equipes da Prefeitura de Tibau do Sul, do Ministério Público Federal e órgãos de proteção ambiental inspecionaram durante esta quarta-feira 18 a área de falésias 
onde aconteceu o desmoronamento que matou três pessoas de uma mesma família na praia da Pipa, no litoral Sul potiguar. A tragédia aconteceu por volta das 11h da terça 17

Prefeitura de Tibau do Sul, 10 estabelecimentos comerciais que ficam no topo das falésias foram interditados ainda durante a noite da terça-feira, a fim de prevenir novos acidentes

Hugo Mendes Pereira, de 32 anos, Stela Silva de Souza, de 33, e o filho do casal, Sol Souza              Prefeito de Tibau do Sul, Modesto Macêdo

VÍTIMAS FORAM 
AVISADAS POR 
FISCAL DE PRAIA, 
AFIRMA SECRETÁRIA 

óbito – há testemunhas como ba-
nhistas e barqueiros, sobre o risco 
de desabamento da falésia, mas in-
felizmente não houve atendimento 
aos pedidos a tempo pela família”, 
relatou a secretária no ofício envia-
do ao MPF.

Ainda de acordo com Ieda, o fa-
to ainda foi repassado à Delegacia 
de Polícia Civil de Tibau do Sul.

PROCURADOR DA REPÚBLICA ABRE 
INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público Federal 
(MPF) abriu procedimento nesta 
quarta-feira 18 para avaliar a ado-
ção de medidas emergenciais que 
possam garantir a segurança de 
pessoas e impedir novos acidentes 
nas falésias da praia de Pipa. 

Victor Manoel Mariz, procura-

dor que assina o despacho, destaca 
que a área onde ocorreu o acidente 
é bastante vulnerável em virtude 
da ação das marés no sopé das falé-
sias, o que ocasiona o seu desgaste 
e, por conseguinte, propicia o risco 
de cisalhamento. 

 “Nesse contexto, consideran-
do que as falésias da região são atu-
almente ocupadas por edificações 
e que a área da praia é comumente 
utilizada por banhistas, afigurasse 
imprescindível a instauração de 
procedimento específico que te-
nha por objetivo avaliar a adoção 
de medidas emergenciais efetivas 
para garantir a segurança das pes-
soas e a mitigação de eventuais 
novos deslizamentos na região co-
nhecida como Baía dos Golfinhos”, 
acrescentou o procurador. 

COMOÇÃO NA DESPEDIDA 
Uma multidão acompanhou o 

cortejo fúnebre após o velório da 
família morta na tragédia. Cente-
nas de pessoas, a pé, acompanha-
ram o carro da funerária até o ce-
mitério da cidade, onde os corpos 
de Hugo, Stela e Sol foram enterra-
dos. O sepultamento aconteceu na 
manhã de ontem. 

Após o enterro, parentes e 
amigos das vítimas fizeram um 
protesto na área onde aconteceu o 
acidente, e exigiram segurança no 
local, para evitar que novas tragé-
dias venham a acontecer.

PREFEITURA DE TIBAU DO SUL 
INTERDITA 10 ESTABELECIMENTOS 

Equipes do Ministério Público 
Federal e da Prefeitura de Tibau do 

Sul inspecionaram, na manhã des-
ta quarta-feira 18, a área de falésias 
onde aconteceu o desmoronamen-
to que matou três pessoas de uma 
mesma família na praia da Pipa, 
no litoral Sul potiguar. A tragédia 
aconteceu por volta das 11h da 
terça 17.

Segundo a Prefeitura de Ti-
bau do Sul, 10 estabelecimentos 
comerciais que ficam no topo das 
falésias foram interditados durante 
a noite passada, a fim de prevenir 
novos acidentes. 

Geólogos da Defesa Civil do 
Estado estiveram no local do aci-
dente e analisaram áreas de riscos 
na Praia da Pipa. Parte da faixa de 
areia da falésia em que aconteceu 
o acidente também foi interditado.

A secretaria de Meio Ambiente, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana 
de Tibau do Sul, Ieda Cortez, disse 
que cada estabelecimento na re-
gião está sendo analisado. “Esta-
mos avaliando pontualmente cada 
um, porque cada um tem uma 
situação diferente. Vamos acionar 
a polícia militar para amanhã de 
manhã realizar o isolamento e po-
liciamento da área”.

O prefeito de Tibau do Sul, Mo-
desto Macedo, disse que o planeja-
mento da segurança das falésias de 
Pipa já estava sendo executado an-
tes do acidente. “Já estávamos com 
esse planejamento em andamento 
e isso estará pronto daqui a 10 dias, 
no máximo. Nós antecipamos a 
preocupação das nossas falésias e 
da nossa orla”, encerrou.

REPRODUÇÃO JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A Diretoria Colegiada da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) aprovou proposta de 

Termo Aditivo do contrato de con-
cessão do Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante. O anexo do contrato traz as 
condições para prestação do serviço 
durante a relicitação até a completa 
transferência para um novo concessio-
nário, assegurando a continuidade da 
segurança e da qualidade no aeropor-
to. A devolução amigável do aeroporto 
potiguar teve início com a solicitação 
da concessionária Inframérica, em 5 
de março, e só terá efetividade com a 
assinatura desse aditivo por ambas as 
partes.

A adesão à relicitação é um ato vo-
luntário da concessionária e consiste 
na devolução amigável do ativo com a 
consequente realização de novo leilão 
e assinatura de contrato de concessão 
com outra empresa. 

O empreendimento já foi qualifi-
cado pelo Conselho do PPI em 25 de 
agosto e a concessionária tem que 
analisar os termos aprovados e ade-
rir ou não ao aditivo discutido com a 
ANAC. Ao assinar o documento, a con-
cessionária declara sua adesão irrevo-
gável e irretratável à relicitação, que é 
formalizada em até 60 dias.

A ANAC entende a relicitação ami-
gável como um mecanismo que traz 
segurança jurídica para os contratos, 

além de permitir a continuidade da 
prestação de serviços aos usuários, 
dado que as concessionárias deverão 
manter a qualidade da prestação do 
serviço e os requisitos de segurança 
operacional até que a nova empresa 
assuma as operações do aeroporto.

No aditivo estão previstas diversas 
definições impostas pelo Decreto nº 
9.957/2019, como que os valores devi-
dos pela concessionária do Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves (como 
multas e parcelas de outorga) devem 
ser pagos por meio de compensação. 

Também seguem sendo devidas as 
parcelas de outorga proporcionais ao 
fim do último ano de contrato. 

Após descontados os valores de-
vidos, será calculada indenização dos 
bens reversíveis ainda não amortiza-
dos ou depreciados, sendo custeada 
pelo novo concessionário até o início 
do novo contrato. Novos investimen-
tos ficam suspensos durante o pro-
cesso de relicitação, sendo assumidos 
pela nova concessionária após a eficá-
cia do novo contrato e fim da fase de 
transição operacional.

O processo de relicitação Aero-
porto Aluízio Alves  teve início em 5 
de março de 2020, com o pedido da 
concessionária. 

Em 26 de maio, a Diretoria da 
ANAC aprovou a viabilidade técnica 
e jurídica da relicitação, encaminhan-
do os documentos para o Ministério 
da Infraestrutura e, posteriormente, 
houve a qualificação pelo Conselho do 
Programa de Parcerias e Investimen-
tos (PPI). 

Em 10 de junho, foi aprovada a 
relicitação do ativo em reunião do 
CPPI com a presença do Presidente da 
República e do ministro da Economia. 
Com a aprovação desta terça-feira 
(17/11), o termo aditivo segue para 
análise e assinatura pela concessioná-
ria. Se assinado, o aditivo entra em vi-
gência e tem início o processo da nova 
licitação.

Anac aprova regras para relicitação do 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves  
TRANSPORTE | Agência Nacional de Aviação Civil definiu as condições para prestação do serviço durante a relicitação até a completa transferência para um novo concessionário, 
assegurando a continuidade da segurança e da qualidade do terminal aéreo. Devolução amigável teve início com a solicitação da concessionária Inframérica no dia 5 de março

O processo de relicitação Aeroporto Aluízio Alves  teve início em 5 de março de 2020, com o pedido da concessionária Inframérica

INDENIZAÇÃO 
E DEMAIS ASPECTOS 
CONTRATUAIS 
DA RELICITAÇÃO

ANANDA MIGLIANO

O brasileiro deve gastar, em mé-
dia, R$ 918,23 com as compras 
na Black Friday deste ano, se-

gundo estudo da CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas) e Offer 
Wise Soluções em Pesquisa, divulgado 
nesta quarta-feira 18.

O valor é ainda maior para os con-
sumidores de classe A e B, que chega a 
R$ 1.168,91. Cada pessoa deve comprar 
3,3 produtos durante o dia de promo-
ções.

Os produtos mais procurados se-
rão as roupas (42%), os calçados (31%), 
os smartphones (22%), os eletrodo-
mésticos (22%) e eletrônicos (20%).

Oito em cada dez (82%) pretendem 
pagar as compras à vista, com dinheiro 
ou débito.

Por outro lado, 47% devem parce-
lar suas compras, principalmente no 
cartão de crédito (41%). A média é de 
praticamente seis prestações (5,7), o 

que significa que essas pessoas estarão 
pagando as compras da Black Friday 
até maio de 2021.

A maior parte das compras deve 
ser realizada online. “Apesar do des-
taque no meio online, uma parcela 
considerável dos entrevistados afirma 
que vai comprar em lojas físicas (47%), 
especialmente no shopping center 
(29%) e nas lojas de rua (23%)”, diz a 
pesquisa.

A intenção de compra na Black 
Friday cresceu 24% em relação ao ano 
anterior. Do total dos entrevistados, 
61% pretendem fazer compras na data.

Os brasileiros que vão às compras 
dizem que é um momento oportuno 
para adquirir produtos que estão pre-
cisando com preços mais baixos, e, ao 
mesmo tempo, 37% afirmam que irão 
aproveitar para antecipar as compras 
dos presentes de Natal em promoção.

Em contrapartida, entre os que não 

vão às compras, 24% alegam estar sem 
dinheiro e 20% estão desempregados.

O presidente da CNDL, José César 
da Costa, destaca que a Black Friday 
2020 acontece em um cenário adver-
so, onde o consumidor está atento às 
promoções para garantir as compras 
de final de ano. “O consumidor conta 
com as promoções da campanha para 
fazer suas compras. A Black Friday é a 
oportunidade para a população apro-
veitar as ofertas e garantir os presentes 
de fim de ano num período tão difícil 
para a economia”, afirma Costa.

Apesar de seis em cada dez preten-
derem fazer compras, o brasileiro está 
mais cauteloso neste ano: em compa-
ração com 2019, 36% pretendem gastar 
menos, enquanto 29% irão desembol-
sar o mesmo valor e 27% planejam 
gastar mais. 90% dos entrevistados 
afirmam que vão pesquisar os preços 
antes de finalizar uma compra. 90% dos entrevistados afirmam que vão pesquisar os preços antes de finalizar uma compra

Brasileiro deve gastar, em média, 
R$ 918 na Black Friday, diz estudo

COMPRAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



Sete professores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) estão na lista dos cientis-

tas mais influentes do mundo, de acor-
do com o estudo da PLOS Biology. 

A análise da revista científica in-
ternacional levou em consideração o 
impacto dos pesquisadores ao longo 
da carreira e durante o ano de 2019.

Conduzido por uma equipe da 
Universidade de Stanford, nos Estados 
Unidos, o ranking lista os 100 mil cien-
tistas mais influentes do mundo. 

Para a pró-reitora de Pesquisa da 
Universidade Federal, Sibele Pergher, 
este resultado confirma o que já sabia 
a partir de outros indicadores, que a 
UFRN produz pesquisa de qualidade 
internacional.

Levando em consideração o im-
pacto durante o ano de 2019, entraram 
na lista os professores do Instituto de 
Química, Carlos Alberto Martinez Hui-
tle; do Departamento de Física Teórica 
e Experimental, Madras Viswanathan 
Gandhi Mohan; do Departamento de 
Informática e Matemática Aplicada, 

Benjamin Rene Callejas Bedregal; da 
Escola de Ciências e Tecnologia, Flavio 
Bezerra Costa; do Instituto do Cérebro, 
Adriano Bretanha Lopes Tort; e do 
Instituto Internacional de Física, Fari-
naldo da Silva Queiroz e Rafael Chaves.

Também foram listados na pesqui-

sa os professores do Instituto de Quí-
mica, Carlos Alberto Martinez Huitle; 
do Departamento de Física Teórica e 
Experimental, Madras Viswanathan 
Gandhi Mohan; e do Departamento 
de Informática e Matemática Aplicada, 
Benjamin Rene Callejas Bedregal.
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 Ranking incluiu professores da UFRN na lista dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo

Sete pesquisadores da UFRN estão 
entre os mais influentes do mundo

EXCELÊNCIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

T W FARIAS DE AZEVEDO, CNPJ: 27.724.136/0001-09 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 18/11/2023 em favor do empreendimento com a 
atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado no SIT CHA DO CAJUEIRO, SN 
ZONA RURAL CEP: 59.225-000 no Município de JAÇANÃ/RN. 

 
THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO 

EMPRESÁRIO 
 

 
 

 
 
 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Os jovens potiguares vão ter mais 
uma oportunidade de ingressar 
no Ensino Superior, tanto em 

universidades públicas quanto priva-
das. É o que acredita educadores com 
atuação no Rio Grandae do Norte, a 
partir da oferta, já no próximo ano, do 
Enem Seriado, divulgado recentemen-
te pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep).

De acordo com Patrícia Barros, 
professora de literatura que atua na 
preparação de jovens para o Enem no 
Complexo Educacional Contemporâ-
neo, em Natal, o processo seriado de 
avaliação tem como objetivo principal 
instrumentalizar os conhecimentos 
adquiridos, de forma mais fidedigna, 
durante o Ensino Médio. “Os jovens 
terão duas possibilidades de ingresso 
em universidade: o ingresso regular e 
o ingresso seriado, como já é feito na 
Universidade de Pernambuco (UFPE). 
Trata-se de uma ótima possibilidade, 
já que eles não ficarão sobrecarregados 
com um vasto conteúdo cobrado em 
apenas um processo seletivo”, argu-
menta Patrícia.

A diretora do Contemporâneo, 
professora Irany Xavier de Andrade ex-
plica que o Saeb, que atualmente é apli-

cado a cada dois anos, no 2º, 5º e 9º ano 
do Ensino Fundamental, e no 3º ano 
do Ensino Médio, será reformulado. 

Na nova versão anunciada pelo Inep, a 
avaliação será anual e alunos de todas 
as etapas escolares poderão participar 

do exame. 
“Cada estudante terá o seu desem-

penho calculado com base nas notas 

Enem seriado amplia oportunidades 
para jovens no RN, dizem educadores 
EDUCAÇÃO | Estudantes poderão optar por usar a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em cada ano do ensino médio, em vez de fazer o tradicional Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Após isso, ao concluir o ensino médio, a pontuação obtida por meio das três provas poderá ser utilizada para ingresso do aluno na universidade

A  previsão é de que a primeira aplicação do Saeb vai acontecer ainda no primeiro ano do Ensino Médio já aconteça em outubro de 2021

“Cada estudante terá o seu 
desempenho calculado com 
base nas notas do Saeb dos 
últimos três anos. A partir da 
pontuação final, ele chegará 
a uma nota que poderá ser 
usada no processo seletivo 
das universidades”

“
IRANY XAVIER
DIRETORA DO CONTEMPORÂNEO

do Saeb dos últimos três anos. A partir 
da pontuação final, ele chegará a uma 
nota que poderá ser usada no processo 
seletivo das universidades”, disse. 

A  previsão é de que a primeira 
aplicação do Saeb no primeiro ano do 
Ensino Médio já aconteça em outubro 
de 2021. Além das vagas diretas, o co-
eficiente de aproveitamento de cada 
aluno também poderá ser utilizado 
para inscrições em programas como o 
Sisu, o Fies e o Prouni.
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Otribunal do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) aprovou nesta 

quarta-feira 18 sem restrições, a 
venda do negócio de maionese e 
margarina da Bunge para a Seara 
Alimentos. Na terça, o Broadcast 
(sistema de notícias em tempo real 
do Grupo Estado) antecipou que a 
tendência era que o negócio fosse 
aprovado pelo conselho.

Apesar de a operação gerar uma 
concentração de 30% a 40% no mer-
cado de margarinas, o Cade enten-
deu que há “elevada rivalidade” nesse 
setor e que, com isso, a competição 
estaria mantida. “As informações são 
suficientes para afastar preocupa-
ções concorrenciais, especialmente 
em relação às condições de rivalida-
de no mercado nacional de margari-
na”, disse o relator, conselheiro Luis 
Braido.

No início do mês, a operação 

havia sido aprovada pela Superin-
tendência-Geral do órgão. No fim de 
outubro, 26, porém, Braido decidiu 
puxar o caso para o tribunal do Cade 

para aprofundar a análise.
Pelas regras do conselho, a Supe-

rintendência-Geral pode aprovar ne-
gócios que considere não serem pre-
judiciais à concorrência. Se entender 
que existem riscos ou que é necessá-
ria uma maior avaliação, o tribunal 
do Cade pode avocar o processo, ou 
seja, reabrir o processo e levá-lo a 
julgamento. Foi o que aconteceu na 
operação entre a Bunge e a Seara.

O acordo entre a companhia nor-
te-americana e a JBS, controladora 
da Seara, foi anunciado em dezembro 
do ano passado e notificado ao Cade 
em janeiro. Segundo a JBS, o negócio 
custou R$ 700 milhões e envolve três 
fábricas: em São Paulo, Santa Catari-
na e Pernambuco.

A concretização da operação re-
sultará na ampliação da capacidade 
produtiva da Seara no negócio de 
margarinas e permitirá a sua entrada 
no mercado de maioneses.

Cade aprova compra de negócios 
da Bunge pela Seara Alimentos

MARGARINA

MEDO | Homens encapuzados teriam levado na semana passada telhas e linhas do telhado do galpão de 
armazenamento dos produtores rurais; Faern pede reforço na segurança para quem trabalha na região

O presidente da Federação da 
Agricultura, Pecuária e Pesca do 
Rio Grande do Norte (FAERN), 

José Vieira, disse nesta quarta-feira 18 
que vê com  preocupação denúncias 
de vandalismo que integrantes do 
Movimento Sem Terra (MST) estariam 
praticando no canal de acesso à segun-
da etapa do Distrito Irrigado do Baixo-
-Açu (DIBA). 

Segundo essas denúncias, homens 
encapuzados teriam levado na semana 
passada telhas e linhas do telhado do 
galpão de armazenamento dos produ-
tores. 

“Nossa equipe também verificou 
no local que a energia e água são utili-
zadas de forma clandestina pelos inva-
sores e funcionários que trabalham no 
serviço de limpeza e recuperação das 
placas dos acessos do canal já recebe-
ram ameaças”, afirmou.

José Vieira disse, ainda, que o go-
verno do estado deve tomar providên-
cias para proteger os produtores que 
estão investindo no RN para que não 
sejam prejudicados. 

“Para investir na agricultura é fun-
damental ter segurança jurídica e pú-
blica, não deixando que criminosos do 
Movimento Sem Terra invadem pro-
priedades e depredem o patrimônio 
público e privado”, afirmou José Vieira. 

Acrescentou esperar que o governo 
estadual encontre uma solução para 
que os produtores possam continuar 
produzindo, “mas com atos criminosos 
fica difícil algum investidor escolher o 
Rio Grande do Norte ou continuar ope-

rando ali”. 
Importante para a economia poti-

guar e localizada na região do Vale do 
Açu, o DIBA conta com duas etapas 
que somam seis mil hectares. 

Só o canal de acesso de irrigação 
tem 18 km de extensão e passa por ma-
nutenção para que água atenda toda a 
área. 

Ali, segundo o presidente da Faern, 
o investimento inicial dos produtores e 
empresários ultrapassa os R$ 200 mil 
de recursos próprios. 

Ele contou que o funcionário que 
atua na recuperação do canal, conhe-
cido por Gavião, foi ameaçado na se-
gunda-feira 9, e no dia seguinte, terça, 
os encapuzados teriam colocado fogo 
na tenda onde os trabalhadores rurais 

descansavam após o almoço. 
Relatou, logo depois disso, que Ga-

vião reportou que integrantes do MST 
teriam ido ao local com materiais pesa-
dos para abrir o canal de acesso.

As informações preliminares indi-
cam que 100 famílias estariam moran-
do no local e plantando nas proprieda-
des, sem autorização dos proprietários, 
banana, maracujá, feijão e milho, além 
de gado. 

A fim de obter água para as plan-
tas, os invasores teriam resolvido que-
brar o canal a golpes de enxada. 

Com a quebra do canal, muitos 
entulhos, sujeira e peixes mortos esta-
riam concentrados no canal que che-
gou a Casa de Bombas EB2. 

Ouvido nesta quarta-feira, Nuilson 
Pinto, presidente do Diba, confirmou 
o vandalismo e comentou que ação é 
prejudicial a todos os produtores do 
distrito irrigado e para a economia do 
RN. 

“A  situação, que vem acontecendo 
há mais de três anos no perímetro do 
Baixo-Açu, é um ato de vandalismo e 
estou preocupado porque há mais de 
20 anos estou neste projeto e, neste 
momento, estamos na fase de recupe-
ração da segunda etapa”, alertou. 

Para ele, o problema vai impactar 
na captação de novos investidores para 
o projeto.  

Nesta quarta-feira, o presidente da 
Faern pediu ao governo estadual que 
interfira na situação e colocou a Fede-
ração da Agricultura à disposição para 
ajudar.

Faern denuncia atos de vandalismo 
em área de irrigação no Vale do Açu

Canal tem 18 quilômetros de extensão

REPRODUÇÃO

Negócio foi estimado em R$ 700 milhões

REPRODUÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO - LRO 
 

A firma A. AZEVEDO DE MACEDO EIRELI, de CNPJ 39.576.942/0001-58, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o Pedido de 
Licença de Regularização e Operação – LRO para Comercio Varejista de Madeira sem processamento, 
localizada na R Florentino Cunha, 171, Alto da Usina - Jardim do Seridó RN, CEP 59343-000. 

 
A. Azevedo de Macedo 

Dir. Presidente 

 

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO-RLO 
 

AREIA MT EIRELI CNPJ: 37.713.399/0001-68, 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 
2020-151679/TEC/RLO-0574 validade 03/08/2026, para extração mineral de AREIA numa área de 34,30 (há), 
volume mensal de 4.000,00 m³/mês. Localizado na Fazenda Valentim, Zona Rural, entre os Municípios de 
João Camara-RN e Bento Fernandes-RN 
 

AREIA MT EIRELI  
Requerente/Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CABRAL & CABRAL LTDA, 03.157.086/0001-59, torna público que esta requerendo  do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada, em 
favor do empreendimento Fazenda Santa Isabel, localizada na Comunidade Rio do Meio, Arêz/RN.  

 
CARLOS AUGUSTO CABRAL 

Representante Legal 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

ETEMILSON FERREIRA DA COSTA, CNPJ 29.081.844/0001-96, 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 a atividade de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
localizada na Rua Sete de Setembro, 2065, Centro Zona Urbana, Pureza/RN, CEP 59.582-000. 

 
Etemilson Ferreira da Costa 

Proprietário 
 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA  DE OPERAÇÃO 
 

GÁS FLORANIENSE LTDA inscrito sobre CNPJ: 10.875.482/0001-87 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Renovação da Licença de Operação de nº 2019-138842/TEC/RLO-0445, com validade de 17/11/2026 
para uma Revenda varejista de Combustíveis Líquidos, com capacidade total de 55,00m² , Localizado na 
Rua Nicolau Ramos de Oliveira 02 – Rondônia – BR226 – Florânia – RN. 
 

VALDENOR OTÁCILIO DA SILVA ARAÚJO 
Sócio Proprietário. 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA 
 

A ITAPLANOS – CONSULTORIA E PLANEJAMENTOS, CNPJ 00.869.350/0001-99, torna-se público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia para a extração de Calcário em área inserida no processo DNPM de n.º 
848.647/2010, localizada na localidade de Jucal – Zona Rural – Mossoró /RN 

 
João Marques Neto 

Gerente Geral 
 
 
 
           

 
 
 
 

LICENÇA AMBIENTAL 
 

POSTO OLINDA LTDA, inscrita no CNPJ 40.756.983/0003-77, torna público, conforme a Resolução 
CONAMA No 237/97, que requereu à SEMURB em 13/11/2020, através do Processo Administrativo No 
20200814123, a Licença Ambiental de Operação (Renovação) para Posto de Combustível com área 
construída de 547,12 m² em um terreno de 3.000,00 m², situada na Av. Eng.º. Roberto Freire, Nº 1810, Capim 
Macio, Natal/RN, CEP: 59.082-095, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos. 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO  
 

GERALDO J. DE MEDEIROS / QUEIJEIRA EXTRA, CNPJ 12.099.386/0001-10, 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 a Fabricação de Laticínios, localizada no Sítio Riacho 
do Jardim, n° 90, Zona Rural, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000. 

 
GERALDO JULIANO DE MEDEIROS 

EMPRESÁRIO 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

T W FARIAS DE AZEVEDO, CNPJ: 27.724.136/0001-09 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Operação (LO) 
para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado no SIT CHA DO CAJUEIRO, 
SN ZONA RURAL CEP: 59.225-000 no Município de JAÇANÃ/RN. 
 

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO 
EMPRESÁRIO 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
  
VAREJÃO GÁS LTDA. CNPJ - 13.851.949/0001-47, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – 
LO, com prazo de validade até 12/11/2026, em favor do empreendimento VAREJÃO GÁS, localizado na Rua 
José Maria de Souza Luz, 700 A, Abolição III, Município de Mossoró/RN. 
 

VAREJÃO GÁS LTDA 
Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, 
retificada, com prazo de validade até 26 de julho de 2021 em favor do empreendimento COMPLEXO 
FOTOVOLTAICO SERRA DO MEL II, localizado na Vila Guanabara, no município de Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 
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GILBERTO ABELHA

Após o setor registrar queda de 
40% nas vendas em estabele-
cimentos físicos desde o início 

da pandemia, um grupo de livreiros 
brasileiros decidiu se unir numa cam-
panha para reforçar a importância das 
livrarias para autores, editores, distri-
buidores e leitores, além é claro dos 
próprios livreiros.

As livrarias físicas são fonte impor-
tante de receita para o setor. Apesar da 
facilidade das vendas online, um estu-
do de 2019 apontou que quase metade 
da venda de obras no Brasil ocorrem 
nos estabelecimentos físicos.

“Mesmo compensando vendas 

pela internet, as editoras sentiram o 
baque principalmente nos resultados 
dos lançamentos de 2020, bem abaixo 
do esperado”, aponta, em nota, o dire-
tor executivo da Editora WMF Martins 
Fontes, Alexandre Martins Fontes.

No Brasil, a campanha para que 
a população retorne às livrarias foi 
batizada de #tudocomeçanalivraria. 
Iniciativa semelhante foi adotada em 
outros países no mundo, sobretudo da 
Europa.

“A livraria é o lugar de encontro 
entre o leitor e o livro, onde se fortalece 
essa conexão”, diz o presidente da Câ-
mara Brasileira do Livro (CBL), Vitor 

Editoras lançam 
campanha para 
que público 
retorne às livrarias
LEITURA | Após o setor registrar queda de 40% nas vendas desde o 
início da pandemia, livreiros iniciaram ação para retomar as atividades

Campanha para que a população retorne às livrarias foi batizada de #tudocomeçanalivraria

O comitê brasileiro de seleção da 
Academia Brasileira de Cinema 
escolheu o Babenco Alguém 

tem que ouvir o coração e dizer: parou, 
de Bárbara Paz, para representar o Bra-
sil na categoria melhor filme interna-
cional no Oscar 2021. A cerimônia será 
realizada no dia 25 de abril de 2021.

O filme concorreu com outros 18 
inscritos na lista, entre eles, Narciso em 
Férias, de Ricardo Calil, Todos os Mor-
tos, de Caetano Gotardo, Marco Dutra, 
e o recente M8, de Jeferson De.

O longa foi escolhido por profis-
sionais do audiovisual indicados pela 
Academia Brasileira de Cinema, que 
este ano foi reconhecida oficialmente 

pela Academy of Motion Picture, Arts 
and Sciences (AMPAS), a instituição 
responsável pelo Oscar, como única 
entidade responsável pela seleção. 

Até 2017, a escolha do represen-
tante do Brasil era feita pela Academia 
Brasileira de Cinema, com o apoio da 
Secretaria do Audiovisual. Agora, para 
a edição de 2021, não há mais partici-
pação do governo federal. 

A premiação tem novas regras 
para a elegibilidade dos concorrentes, 
por conta da pandemia. Mas o critério 
inicial permanece sendo que o filme 
deve ter tido sua estreia no país que o 
inscreve entre 1º de outubro de 2019 e 
31 de dezembro de 2020.

“Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou” foi dirigido por Bárbara Paz

“Babenco” é o representante  
do Brasil para o Oscar 2021

DIVULGAÇÃO

DOCUMENTÁRIO
GLOBO

O cancelamento do especial 
de fim de ano de Roberto Carlos 
está sendo um duro golpe para 
os fãs na reta final de 2020. A 
pandemia do novo coronavírus 
fez com que a TV Globo deci-
disse não gravar com o cantor o 
tradicional show que simboliza 
a chegada das festas do Natal e 
ano novo. A emissora decidiu 
reprisar uma edição antiga da 
atração, mas o rei deve gravar 
uma saudação especial para os 
fãs, de acordo com informações 
do colunista Lauro Jardim.

Esta não é a primeira vez 
que os telespectadores ficam 
sem o show de Roberto Carlos. 
Em 1999, o cantor não gravou 
o programa devido morte da 
esposa, Maria Rita, em 24 de 
novembro daquele ano. Ela lu-
tou contra um câncer, mas não 
resistiu.

Nos primeiros meses da 
pandemia, a equipe de Rober-
to Carlos sinalizou que adiaria 
o projeto “Emoções em Alto 
Mar” em 2021, show que o can-
tor costuma promover em um 
transatlântico. Além disso, o Rei 
realizou uma “live” em maio pa-
ra homenagear as mulheres no 
Dia das Mães.

ESPECIAL DE 
FIM DE ANO DE 
ROBERTO CARLOS É 
CANCELADO

Tavares. “Também é o espaço de prazer 
e de conhecimento, de troca de expe-
riências, de lazer. É onde se vivem so-
nhos. A livraria física é fundamental na 
formação dos leitores e onde surgem 
muitas histórias de livros e livreiros.”

A intenção da campanha é que 
as pessoas utilizem a hashtag #tudo-
começanalivraria em redes sociais 
para postarem suas experiências em 
livrarias. Além dos livreiros e da CBL, 
a iniciativa é apoiada pela Associação 
Nacional de Livrarias (ANL) e do Sin-
dicato Nacional dos Editores de Livros 
(SNEL).

Segundo o Painel de Varejo dos 
Livros no Brasil, julho marcou a inter-
rupção de queda nas vendas, sob efeito 
da arrancada da venda em meio digital 
do livro físico.  Julho teve alta de 17% 
no faturamento em relação ao mesmo 
mês de 2019 e o mais recente, que cap-
tou as compras entre 7 de setembro e 4 
de outubro assinalou alta de 7,31% nas 
receitas, com a venda de 3,17 milhões 
de exemplares. No ano, o saldo ainda é 
negativo devido ao impacto dos meses 
mais deprimidos da pandemia.

3,17 mi
é o número de livros vendidos 

entre setembro e outubro
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AUDIOVISUAL  | Lançada no 
dia 29 de outubro, plataforma 
Cine Poty reúne produções de 
realizadores locais, é gratuita e 
colaborativa 

NATHALLYA MACEDO

A produção audiovisual existe e 
resiste no Rio Grande do Norte. 
Mesmo com poucos incentivos 

e raros patrocínios, os artistas do 
setor seguem criativos e ajudam a 
fomentar a identidade cultural local 
de maneira perseverante. Durante a 
pandemia da Covid-19, surgiu a ideia 
de construir uma plataforma virtual 
para continuar levando o cinema 
100% potiguar para todos. Foi assim 
que nasceu o Cine Poty, o primeiro 
serviço de streaming (gratuito) do 
estado.  

Criado pelo IFRN, por meio da 
Cinemateca Potiguar e Comunical, 
em parceria com a UFRN, através do 
Observatório Audiovisual Potiguar e 
Epa!, o projeto foi lançado no dia 29 de 
outubro, inspirado no formato online 
da Net� ix, mas com os objetivos 
de preservar, difundir e valorizar o 
cinema feito por realizadores locais. 
Para começar a funcionar, a equipe 
do Cine Poty abriu uma chamada 
pública por duas semanas e, nesse 
período, conseguiu agregar 30 � lmes, 
45 vídeos (entre lives, tutoriais e clipes 
musicais) e duas webséries, todas 
enviadas pelos próprios autores. O 
plano é abrir o site de forma contínua 
e permanente para recebimento do 
material – já a partir de dezembro.   

Os produtores podem escolher 
registrar o conteúdo em duas 
modalidades: para exibição ou 
somente para � ns de pesquisa, 
com informações técnicas acerca 
das produções. A tendência é que 
a variedade dos � lmes aumente ao 
longo do tempo, com a disseminação 
da plataforma no cenário local. A 

PRIMEIRO STREAMING 
DO ESTADO

LANÇAMENTO

Aponte a câmera 
do seu celular 

para o QR Code 
acima e acesse a 

plataforma

professora do IFRN Cidade Alta e 
coordenadora do projeto, Mary Land 
Brito, contou ao Agora RN que o Cine 
Poty é uma contribuição importante 
para dar visibilidade aos produtores e 
aos trabalhos deles, que muitas vezes 
não são consumidos justamente 
por falta de divulgação. “É uma ação 
colaborativa. Não adiantava ter a ideia 
sem ter pessoas para fazer acontecer, 
sem ter realizadores para enviar os 
� lmes. Temos ótimos artistas que só 
precisam de espaços”, disse.    

Além de funcionar como uma 
plataforma de streaming, o Cine 
Poty é ainda um banco de dados 
aberto que reúne informações dos 
pro� ssionais potiguares, dispondo de 
uma aba destinada à essas pessoas 
que fazem o audiovisual no estado 
para que possam cadastrar os 
currículos e demais experiências na 
área. “Vale tanto para quem já tem 
um vasto portfólio quanto para quem 
é iniciante. As empresas, por exemplo, 
podem procurar os pro� ssionais no 
portal de acordo com o per� l de cada 
um”, apontou Mary. Até agora, 34 
pessoas registraram os per� s no site.  

QUEM FAZ O CINE POTY 

Professores do IFRN Natal 
Cidade Alta: Mary Land Brito, 
Paulo Guilherme, Priscilla Fontenele, 
Rafaela Bernardazzi e Vanessa Paula 
Trigueiro;

Alunos IFRN CAL: Alberte 
Lucas, Ana Julia Assis, Arthur Jacques, 
Gislanne Karoline, Ilana Vasco, 
Izac Bruno, Jane Gomes, Júlia Maia, 
Leticya Miranda, Luiza Kalyne, Maria 
Eduarda da Hora, Mateus Freitas, 
Renata dos Passos, Rosanya Azevedo 
e Yan Davison;

Comunidade Externa: 
Professora Janaine Aires (UFRN), 
Adriele Dantas, Alessandro Maia, 
Igor Ribeiro, Jaimerson Araújo, Maria 
Luisa de Brito e Rebeca Souza.

Pegue vibe (2018)
Direção: Kailanny Gomes 

“Pegue Vibe” virou um termo usado 
pelos surfistas potiguares quando tudo 
está dando certo. O filme pega carona 
neste termo e aborda a vida do atleta 
Lysandro Leandro, natural da Praia de 
Santa Rita, no RN. Lysandro radicado no 
estado do Espírito Santo, mostra todo o 
seu conhecimento sobre as ondas e o 
potencial que o litoral Norte da sua terra 
natal pode oferecer se tratando de surf, 
além do astral e das belezas que existem 
do outro lado da ponte. Lysandro, vindo 
de um lugar e família humilde, mostra pra 
todos que seu talento é maior que tudo. 

Dê role com as minas (2020)
Direção: Maíra Melo 

Dê Role com as Mina 
é um média-metragem de documentário 
produzido em Natal que conta a história 
de um coletivo de mulheres skatistas, 
suas histórias e a irmandade que 
construíram sobre o carrinho. 
Dê Role com as Mina discorre sobre 
como é ser skatista sendo mulher e 
nordestina, e ainda, algumas vezes, mãe. 
Como é colocar todas essas palavras na 
mesma frase e vivenciar isso diariamente, 
com depoimentos das skatistas do 
coletivo Respeita as Mina SK8. 

Compor: imersão criativa (2019)
Sarah Wollermann e Jomar Dantas 

O projeto veio da cantora potiguar Dani 
Cruz, que queria realizar um trabalho 
de construção colaborativa. A artista 
realizou um processo de imersão de três 
dias com os músicos Mônica Michelly, 
Silvia Calixto e Eduardo Taufic – no Sítio 
Morgado, em São José de Mipibu – com 
o intuito de desacelerar e desconectar da 
rotina atribulada para criar composições 
coletivas, gerando o primeiro EP da 
carreira dela. Durante a imersão foi 
produzido um minidoc mostrando 
cenas dos bastidores, possibilitando o 
conhecimento dos detalhes da criação.

ALGUNS FILMES DISPONÍVEIS NO CINE POTY
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DICAS PARA ECONOMIZAR 
NAS CONTAS DE CASA 
DURANTE A CRISE

1 – REGISTRE TODOS OS SEUS 
GASTOS  E TENHA FÁCIL
ACESSO A ESSA INFORMAÇÃO

Muitas vezes não fazemos 
ideia do quanto da nossa renda 
comprometemos com gastos fixos, 
transporte, alimentação e outros. Por 
isso, fica muito mais difícil fazer uma 
escolha coerente de economia.

Levante todos os seus custos 
fixos mensais (como aluguel, água, 
luz, telefone, internet, aulas), gastos 
recorrentes como alimentação 
e transporte e também compras 
eventuais. Assim fica mais fácil ter 
uma visão geral sobre a sua saúde 
financeira e definir uma estratégia de 
como economizar dinheiro.

Outro aspecto importante é ter 
fácil acesso a essa informação para 
consulta sempre que for ter um 
gasto não planejado, bem como ao 
saldo bancário. Uma pesquisa de 
2016 do Federal Reserve mostrou 
que cerca de 62% dos consumidores 
com acesso ao internet banking no 
celular consultou o extrato da conta 
antes de realizar uma compra de 
maior valor, e desses consumidores, 
metade desistiu de comprar o item.

2 – CORTE GASTOS 
DESNECESSÁRIOS

Os gastos supérfluos são os 
maiores inimigos de uma crise finan-
ceira. Então, que tal adiar a compra 
de roupas, acessórios, novos móveis 
e outros desejos não fundamentais 
para o futuro?

Uma dica que ajuda nessa deci-
são é a “regra dos 3 sins”. Antes de 
cada compra responda as 3 pergun-
tas a seguir:

Eu preciso disso?
Eu tenho dinheiro?

Preciso comprar agora?
Prossiga com a compra somente 

se as três respostas forem afirma-
tivas, evitando dessa forma uma 
compra desnecessária no momento.

3 – MONITORE A SUA CONTA DE LUZ
Com a quarentena, é natural que 

a conta de luz sofra um aumento 
significativo. Desenvolva hábitos de 
economia de energia, como desligar 
aparelhos que não estejam em uso, 
reduzir o tempo do banho e dimi-
nuir o uso da TV. Que tal optar por 
finalizar aquele livro que começou a 
ler ano passado como alternativa a 
aparelhos eletrônicos?

4 – DESCUBRA COMO ECONOMIZAR 
NO PLANO DE TELEFONE, 
INTERNET E CELULAR

Agora é uma boa hora para 
reavaliar os planos de celular e ter 
certeza que está pagando o preço 
mais justo de acordo com o seu uso. 
Acredite, muito provavelmente a 
sua conta poderia ser mais barata. 
Compare planos de celular e escolha 
um que caiba melhor no seu bolso 
atualmente.

Outra forma de economizar 
é avaliar o combo de internet, TV 
e telefone fixo. Tenha certeza que 
esses serviços não foram contrata-
dos separadamente e, se for o caso, 
considere mudar para um combo 
para economizar.

Além disso, avalie se usa todos 
os serviços extras de cada um, como 

linhas adicionais, bônus de internet 
e pacotes. Eliminar esses adicionais 
não utilizados pode trazer uma eco-
nomia significante nos seus custos 
mensais.

5 – REAVALIE OS SEUS 
SERVIÇOS DE TV E STREAMING

Apesar de o consumo de strea-
ming aumentar com a quarentena, 
vale a pena avaliar se realmente é 
necessário assinar mais de um desse 
serviço. Além disso, algumas empre-
sas oferecem planos diferentes para 
quantidade de aparelhos conectados 
simultaneamente. Logo, provavel-
mente você poderá reduzir o valor da 
sua assinatura, ou até dividi-la com 
outra pessoa.

Plataformas de vídeo, como 
o YouTube, oferecem a opção de 
aluguel de filmes, que mediante o 
pagamento de uma taxa liberam o 
conteúdo para ser consumido em até 
48h depois de iniciado. Pode ser uma 
boa opção para não precisar assinar 
vários planos de streaming.

Em seguida, é a hora de avaliar 
a assinatura da TV paga: com tanta 
opção digital, ainda vale a pena 
pagar a mais para assinatura de TV? 
Converse com a sua operadora ou 
avalie qual o melhor plano entre as 
empresas.

6 – O QUE NÃO DER PARA
CANCELAR, RENEGOCIE

É importante lembrar que 
em uma crise global todos são 

afetados, incluindo pequenos e 
médios comércios. Converse com 
a administração da sua academia, 
com a responsável pela limpeza, 
professores e outros prestadores de 
serviços que podem ver a sua renda 
drasticamente reduzida se é possí-
vel fazer um acordo para redução 
dos custos que seja vantajoso para 
ambos. Tente também renegociar o 
aluguel, se for o caso.

7 – FAÇA UMA LISTA ANTES 
DE IR AO SUPERMERCADO

Não adianta economizar nos 
pedidos por delivery se cada ida ao 
supermercado resulta na compra 
de congelados caros e produtos 
prontos. Uma pesquisa revelou que 
planejar a ida ao supermercado pode 
gerar uma economia significativa 
nas suas compras do mês.

Por isso, uma sugestão é escolher 
suas receitas favoritas para o car-
dápio da quinzena e organizar uma 
lista de compras para pelo menos 
15 dias. Além de evitar a compra de 
produtos que não são necessários, 
esse hábito ajuda a reduzir as idas ao 
mercado.

Após seguir essas etapas você vai 
conseguir amenizar os efeitos da cri-
se nas suas finanças pessoais através 
de hábitos mais sustentáveis e que 
sejam adequados aos seus ganhos 
atuais. Não tenha medo de adequar 
o estilo de vida de acordo com a sua 
mudança de renda!

Com os hábitos adequados é 
possível passar para a próxima etapa 
da educação financeira que é sempre 
gastar menos do que se ganha e 
investir periodicamente, para ter um 
caixa reserva para o próximo tempo 
de crise.

7
O avanço do novo coro-

navírus afetou negati-
vamente as finanças de 

boa parte da população. É natu-
ral que se observe um aumento 
nas contas de casa com a qua-
rentena, porém certos hábitos 
podem ser revistos para ajudar 
a passar por essa fase.

Pensando nisso separamos 
7 dicas de como economizar 
nas contas de casa durante 
uma crise:



Produtoras de conteúdo preveem 2021 intenso e até falta de equipes
As principais produtoras 

de conteúdo do País, casos de 
Paranoid, Floresta, Formata, 
Mixer, Endemol, O2 Filmes... 
foram obrigadas a paralisar 
dezenas de trabalhos e adiar 
vários outros, por causa da 
pandemia. 

Filmar nas condições atuais, 
seguindo à risca os protocolos 
de saúde, poderia comprometer 
a qualidade de determinados 

roteiros. Só para 2021, en� m, 
é que se imagina um melhor 
cenário.

Mas existe um problema! 
Com tantos projetos “represados” 
e aguardando a vez, corre-se 
o risco de faltar mão de obra 
especializada.

É sempre válido destacar que 
qualquer uma dessas empresas 
opera simultaneamente, e em 
frentes bem diferentes, para o 

streaming, TV paga e TV aberta.
Essa questão, importante, 

já preocupa executivos de 
produtoras independentes. “Vai 
embolar tudo ano que vem”, 
aposta um deles, “em especial os 
que envolvem dramaturgia”.

Em um mercado que promete 
� car ainda mais aquecido, as 
chances de quem se organizar 
melhor e a partir de agora, serão 
muito maiores.
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Rogério Assis, nome 

conhecido do rádio, estreou no 
BandSports, com a narração de 
Venezuela e Chile na noite de 
quarta-feira.Curiosa a reação 
de alguns ao comportamento 
de William Bonner e Renata 
Vasconcellos em uma falha 

técnica no “Jornal Nacional”...
Os dois foram absolutamente 
espontâneos, naturais, ao tentar 

uma informação da técnica. Qual 
o problema?...Apresentador 

de telejornal não é robô.
Começaram os trabalhos de 

“Bem-vindo a Quixeramobim”, 
com direção de Halder Gomes...
O fi lme, com locações em 
Quixadá e Quixeramobim, 
tem Monique Alfradique, 

Edmilson Filho e Luís Miranda 
em seu elenco.Lee Taylor 
está confi rmado na segunda 

temporada de “Irmandade” na 
Netfl ix.No SBT, a possibilidade 

da sua dramaturgia voltar a 
trabalhar no ano que vem é 

cogitada.

INSTAGRAM

AO TRABALHO
Mariana Weickert está de volta ao 
“Domingo Espetacular”, na Record, 
após cumprir licença-maternidade, 
e deve reaparecer na próxima 
edição do programa.
Em junho, Mariana deu à luz ao seu 
segundo fi lho, Felipe.

VEM AÍ
A propósito de “Domingo 

Espetacular”, Roberto Cabrini já 
aparece com destaque em um 
teaser divulgado na programação 
da Record. Cabrini, integrado 
à equipe, está desenvolvendo a 
sua reportagem de estreia, que 
poderá acontecer a qualquer 
momento. Até neste próximo � nal 
de semana.

DETALHES
“Fera Ferida” completou 27 

anos e seu autor, Aguinaldo Silva, 
contou algumas curiosidades 
em rede social. “Era para ser 
uma minissérie. Mas quando o 
mago Jorge Adib leu a sinopse, 
foi até o Boni e falou: ‘isso daqui 
é uma novela, caraco!’". E revelou 
mais: “o título original era Nova 
Califórnia, o mesmo do conto de 
Lima Barreto no qual me inspirei. 
Mas Boni resolveu mudar para 
‘Fera Ferida’ por causa da música 
de Roberto Carlos...”, relata 
Aguinaldo.

OUTRA CURIOSIDADE
Aguinaldo e seus 

colaboradores decidiram que 
a mocinha de “Fera Feriada”, 
Linda Inês (Giulia Gam) não seria 
virgem. “A� nal, ela morara sozinha 
na capital durante alguns anos, era 
dona do próprio nariz, era � rme e 
decidida...”. “Houve algum trauma 
quanto a isso, mas, no � nal, nossa 
teoria prevaleceu e, a partir dali, 
as mocinhas das novelas deixaram 
de ser virgens obrigatoriamente. 
Acho que hoje em dia nenhuma 
delas é mais”, conclui.

LIMA
O “Metrópolis,” da TV Cultura, 

nesta sexta-feira às 19h40, 
entrevista Lima Duarte. O ator 
fala sobre a vida, os 90 anos, 
dos 70 anos da TV e a exposição 
que marca sua trajetória no Itaú 
Cultural.

 
FOTOGRAFIA

Ana Maria Braga foi 
fotografada para a exposição 
“A Cara de São Paulo”, trabalho 
de Catarina Machado e Bruno 
Sereno.A curadoria é do maestro 
João Carlos Martins e da própria 
Ana Maria.

.
HORÓSCOPO

 Áries, quintou! E hoje o astral está beeem delícia, do jeito 
que o brasileiro gosta! Vejo que seus projetos começam 
a dar bons resultados e estimulam ainda mais a sua 
vontade de ir adiante com suas conquistas profi ssionais 
para alcançar as novas metas ambicionadas.

Está acabando, meus consagrados! Restam poucos dias 
para o Sol terminar o rolê que faz em Escorpião. E hoje o 
astro-rei nos presenteia com um match delícia com a Lua 
e também com Saturno, que segue o baile nos últimos 
graus de Capricórnio. 

Hoje a Lua faz um aspecto favorável com Sol que, mesmo 
se em menor intensidade, lhe confere um equilíbrio 
emocional muito favorável ao cumprimento das tarefas 
do dia a dia. Plutão também manda boas vibes para você 
delinear novas estratégias e alcançar as suas metas.

Escorpião, meu cristalzinho, hoje acontece um 
sextil entre a Lua e o Sol. Não vou mentir, não é um 
suuuuuper aspecto. Porém, mesmo mais fraquinho, ele 
pode ser favorável para promover um bom equilíbrio 
funcional e mental. 

O Sol segue o baile nos últimos graus de Escorpião e a 
Lua o rolê nos últimos graus de Capricórnio. Esses dois 
astros formam um bom aspecto entre si e também com 
o planeta Saturno que, apesar de ser ranzinza e chatinho, 
está disposto a colaborar no dia de hoje.

Quintou com Q, de quase sexta, Sagita! A mesma 
confi guração astrológica que se formou ontem no céu 
continuará a infl uenciar o seu dia de hoje, provocando 
vários acontecimentos que precisarão de todo o seu 
empenho para serem enfrentados e superados.

Câncer, hoje o Sol e a Lua fecham na parceria e garante 
que equilíbrio funcional e mental não vão de faltar. Amém 
que fala? Além disso, outras confi gurações astrológicas 
favorecem o trabalho e também as atividades voltadas 
para o cumprimento das necessidades básicas.

Caprica, hoje a Lua dá tchauzinho para o seu signo, mas, 
antes, fecha na parceria com Júpiter, Plutão e Saturno. Essa 
energia propõe uma revisão em seus objetivos para que 
seja possível adaptá-los à uma nova realidade e, assim, 
concretizá-los.

O Sol segue o baile em Escorpião e troca likes com a 
Lua, que passa suas últimas horas em Capricórnio. 
Essa vibe amorzinho produz um sentimento bastante 
positivo e indica que suas iniciativas devem começar a 
dar melhores resultados. 

Aquário, meu cristalzinho, entre hoje e amanhã ocorrem 
algumas mudanças importantes no campo energético. 
Uma delas é provocada pela Lua, que dá tchauzinho para 
Capricórnio no fi m da tarde de hoje e, antes de começar 
um rolê em seu signo, fecha na parceria com Plutão.

Hoje a Lua e o Sol formam um bom aspecto entre si, pois 
a Lua irá “conversar” com o astro-rei antes que esse deixe 
defi nitivamente o signo de Escorpião. Esse diálogo entre 
o Sol e a Lua pode ser comparado a um diálogo interno 
que acontece entre o lado emocional e o racional.

Tá frustrada, minha fi lha? Morre que passa. Brincadeira! 
Se você vem sentindo um sentimento de frustração, 
trago boas notícias: essa sensação ruim deve se dissipar 
ao longo do dia, por isso, não lhe dê muita importância, 
pois ela é fruto da ansiedade gerada pelos atrasos.

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

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

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

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

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

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
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TV Globo ganha
tempo para negociar 
transmissão dos jogos 
da Seleção Brasileira

COPA DE 2022 | Rede Globo surge como principal candidata a assinar com a Mediapro, empresa que negocia 
em nome das principais federações. O problema é que a emissora só quer os jogos do Brasil como visitante, 
enquanto a empresa tenta fechar o pacote completo, com todos as partidas das Eliminatórias

A vitória do Brasil sobre o Uruguai 
por 2 a 0 na terça-feira não foi 
vista pela maior parte dos brasi-

leiros. O jogo passou apenas no EI Plus, 
canal de streaming, e no pay-per-view 
da BandSports. Ambos custavam R$ 
19,90. Mas as partidas da seleção sem 
transmissão na TV aberta podem aca-
bar em breve. Pelo menos, é a aposta de 
representantes das empresas envolvi-
das nas transmissões dos jogos. O Glo-
bo mostra as partidas do Brasil dentro 
do País.

O fato de a seleção voltar a jogar 
pelas Eliminatórias apenas no dia 25 
de março - contra a Colômbia - deverá 
ser fundamental para definir a situação 
sobre os direitos de transmissão dos 
jogos em que o time de Tite atua como 
visitante. 

Haverá maior tempo para negociar 
e tentar entrar em acordo. Além da 
Globo, que sempre teve a seleção na 
sua programação, SBT, Band e Record 
também estão na mesa.

Atualmente, a Globo tem exclu-
sividade nas partidas em que o Brasil 
é mandante e quando o jogo é fora, 
sempre acontecem várias negociações 
e polêmicas. No jogo com o Peru, EI 
Plus e TV Brasil passaram o jogo; con-

tra o Uruguai, EI Plus e pay-per-view do 
Band Sports ficaram com as imagens.

ENTENDA O CASO
A Rede Globo surge como principal 

candidata a assinar com a Mediapro, 
empresa que negocia em nome das 
principais federações. O problema é 
que a emissora só quer os jogos do Bra-
sil como visitante, enquanto a empresa 
tenta fechar o pacote completo, com 
todos as partidas das Eliminatórias.

O pacote completo custa algo em 
torno de R$ 100 milhões, valor conside-
rado muito alto pela Globo. Por isso, a 
emissora carioca prefere fechar apenas 
os jogos do Brasil, já que partidas en-
volvendo outras seleções não dão um 
retorno tão bom de audiência e de pa-
trocinadores. 

Band e SBT chegaram a mostrar in-
teresse nas partidas do Brasil, mas tam-
bém desistiram em razão dos valores.

O jogo avulso também está longe 
de ser dos mais baratos. Tanto o jogo 
com o Uruguai como com o Peru, na 
segunda rodada, a Mediapro pediu R$ 
5 milhões e o preço inicial era de R$ 8 
milhões o duelo com os peruanos e de 
R$ 10 milhões contra os uruguaios. 

A ideia da empresa espanhola é co-
brar um valor muito elevado dos jogos 
avulsos, justamente para incentivar 
que as emissoras fechem o pacote com-
pleto, que sairia mais em conta.

Como o Brasil volta a jogar pelas 
Eliminatórias só em março e fora de 
casa, contra a Colômbia, os quase qua-
tro meses de intervalo entre um jogo e 
outro pode ser fundamental para um 
entendimento. A Globo até aceita as-
sinar o pacote completo, desde que os 
valores sejam reduzidos.

A Mediapro mostra preocupação 
com a falta de visibilidade de seus par-
ceiros comerciais, com o fato do jogo 
não passar na TV aberta e, financeira-
mente, o acordo para as partida serem 
no streaming e no pay-per-view foram 
com valores muito abaixo do que a em-
presa esperava.

Fato de a seleção voltar a jogar pelas apenas no dia 25 de março deverá ser fundamental para definir os direitos de transmissão dos jogos da seleção

CBF

TECNOLOGIA 6 A 0

A Fifa pediu a empresas 
de tecnologia para concebe-
rem maneiras de melhorar o 
visual do assistente de vídeo 
(VAR) para ajudar os árbitros 
nas decisões de impedimen-
to, disse a entidade global de 
futebol nesta terça-feira 17. 

O sistema atual, que en-
volve o uso de linhas ponti-
lhadas para determinar se 
um jogador está impedido, 
passou a ser criticado após 
uma série de decisões polê-
micas nas grandes ligas eu-
ropeias.

Na tentativa de melho-
rá-lo, a Fifa disse que as em-
presas receberão “séries de 
dados anônimos” de decisões 
de impedimento, com base 
nas quais devem apresentar 
soluções possíveis. 

A entidade responsável 
pelo futebol ainda disse que 
três provedores de tecnologia 
expressaram interesse em 
desenvolver uma tecnologia 
semiautomatizada para me-
lhorar o processo de revisão 
de incidentes de impedimen-
to nos jogos de futebol.

“O objetivo deste desen-
volvimento é melhorar ainda 
mais os algoritmos dos siste-
mas com base na coleta de 
séries de dados de centenas 
de incidentes de impedimen-
to diferentes”, disse a entida-
de.

A Fifa também informou 
que debateu o desenvolvi-
mento do conceito do VAR 
“light”, que almeja criar uma 
tecnologia mais acessível que 
pode ser implantada em to-
dos os níveis do esporte.

Tetracampeã do mundo e 
dona de três títulos da Euro-
copa, a seleção da Alemanha 
sofreu nesta terça-feira a sua 
pior derrota em 89 anos ao ser 
goleada pela Espanha por 6 a 0, 
em Sevilha, pela rodada final 
da fase de grupos da Liga das 
Nações da Uefa. Com o resulta-
do, o país foi eliminado da fase 
final da competição e dúvidas 
surgiram sobre a sequência 
do trabalho de Joachim Löw, 
técnico que está no comando 
desde 2006. O diretor esportivo 
da Federação Alemã de Fute-
bol (DFB, na sigla em alemão), 
o ex-atacante Oliver Bierhoff, 
tratou de acabar com qualquer 
dúvida sobre o assunto. Em 
entrevista coletiva, respondeu 
sobre se Low estará à frente da 
seleção na Eurocopa de 2021. 
“Sim, absolutamente. Este jogo 
não muda nada. Ainda con-
fiamos no Joachim Low, não 
temos dúvidas. Temos de di-
gerir esta derrota primeiro, vai 
demorar algum tempo. Tudo 
correu mal. Temos de aprender 
com isto”, afirmou.

Desde 1931, a Alemanha 
não perdia por um placar tão 
elástico. Naquela ocasião, o al-
goz foi a Áustria, em amistoso, 
também pelo placar de 6 a 0. 

Low disse após a goleada 
para a Espanha não encontrar 
explicação para o que aconte-
ceu. “Não sei o que aconteceu 
com a equipe. Quase não tive-
mos oportunidades e não ga-
nhamos um duelo. No segundo 
tempo tentamos pressionar 
alto para marcar e voltar ao jo-
go, mas a Espanha jogou muito 
melhor do que nós”, disse.

FIFA PEDE VISUAL 
MELHOR NO VAR 
PARA AJUDAR 
ÁRBITROS

FEDERAÇÃO ALEMÃ 
GARANTE LÖW 
MESMO APÓS 
GOLEADA HISTÓRICA

R$ 100 mi
é o valor do pacote de transmissão 

dos jogos da seleção


