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Casal de 32 e 33 anos e bebê de 7 meses 
morrem em Pipa após parte de uma falésia 
desabar. Eles passeavam pelo local.
Reportagem explica como tudo aconteceu

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, mandou a Defesa Civil apurar as causas 
do acidente. Ministério Público abriu inquérito

Ministério Público diz que região já apresentava risco 
de desabamento. Prefeitura de Tibau do Sul interdita 
área e estabelecimentos que ficam no entorno.
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sadf sadf sadf sadf

PEDRO VITORINO

Dois anos após surpreender 
na votação e conquistar 
o Governo de Minas Ge-

rais, com Romeu Zema, o partido 
Novo terminou o 1º turno das 
eleições municipais de 2020 sem 
eleger nenhum prefeito no País. 
Fundador nacional do partido e 
ex-presidente da legenda, o em-
presário João Amoêdo já deu en-
trevistas reconhecendo que o re-
sultado � cou aquém do esperado.

 Em Natal, o partido chegou 
a lançar a candidatura para 
prefeito do advogado Fernando 
Pinto, mas ele desistiu no meio 
da disputa após ser internado 
com Co vid-19. Para a Câmara 
Municipal, a sigla apresentou 
12 candidatos, mas � cou longe 
de eleger um vereador pois teve 
apenas 3,6 mil votos.

Na avaliação de Fernando 
Pinto, o partido realmente pode-
ria ter tido um resultado melhor. 
Contudo, ele não concorda com 
a interpretação de que o Novo 
fracassou nas urnas. “Estamos 
evoluindo. É só ver os resulta-
dos”, diz ele, ressaltando que o 
partido elegeu 29 vereadores 
pelo País afora, contra apenas 4 
eleitos em 2016.

Nessa entrevista ao Agora RN, 
o ex-candidato analisa ainda o re-
sultado da eleição para prefeito – 
que terminou com a vitória em 1º 
turno de Álvaro Dias (PSDB). Ele 
a� rma que, com a votação consa-
gradora que teve, o tucano tem a 
oportunidade de “fazer história” 
na prefeitura.

Fernando Pinto diz que seu 
plano de governo – que ele de� ne 
como o mais moderno da história 
de Natal – e pede ao prefeito ree-
leito que copie as ideias que estão 
no documento.

Ele também diz que seguirá 
na política, trabalhando em prol 
da reuni� cação do movimento li-
beral – que, segundo ele, está sem 
coesão por causa de um racha de 
ideias.

Con� ra a entrevista:

AGORA RN – Por que o Novo 
teve um resultado tão abaixo do 
que era esperado?

FERNANDO PINTO – Não 
temos um resultado tão baixo 

como é propagado. Temos 29 
vereadores eleitos. Em 2016, nós 
tivemos 4. Agora, estamos em 
seis estados. Antes, só estávamos 
em 4. Estamos evoluindo. Só ver 
o resultado.

AGORA RN – O que explica o 
fato de, em Natal, o partido não 
ter conseguido eleger um verea-
dor?

FERNANDO PINTO – No 
Sul e Sudeste, as ideias liberais 
são mais absorvidas por libe-
rais autênticos. Além disso, em 
termos locais, tivemos alguns 
problemas. O meu declínio, por 
exemplo, fez com que o partido 
perdesse visibilidade. Tivemos 
também a pandemia, que gerou 
uma abstenção enorme. Muitos 
não foram votar. Isso prejudicou 
nosso partido, que também tinha 
uma nominata de poucos candi-
datos (12).

AGORA RN – O senhor 
acha que o eleitor brasileiro 
rejeitou as ideias liberais?

FERNANDO PINTO – De 
forma alguma. O liberalismo 
não diminuiu. Foi carregado 
pelo Centrão, que cresceu com 
as bandeiras do liberalismo. De-
fenderam, como nós, foco em 
saúde, educação e segurança. 
Muito embora vários disseram 
que não utilizavam dinheiro pú-
blico na chapa majoritária, mas o 

vice usava, por exemplo. O Novo 
não teve resultado esperado, mas 
continuaremos lutando. O Brasil 
só vai ser mudado a longo prazo.

AGORA RN – Como o senhor 
avalia a reeleição de Álvaro Dias?

FERNANDO PINTO – Ál-
varo tem a condição de fazer 
com que Natal seja uma cidade 
inteligente, moderna. Para isso, 
foi eleito em primeiro turno. É 
necessário modernizar a admi-
nistração, mudar para melhor. 
Ele tem essa oportunidade. De-
sejo boa sorte. Álvaro Dias nunca 
teve oportunidade para � car na 
história. Agora ele vai poder fa-
zer história, a� nal de contas ele 
venceu em 1º turno. Isso deve ser 
respeitado.

AGORA RN – Que conselho o 
senhor daria ao prefeito reeleito?

FERNANDO PINTO – Que 
aproveite as nossas ideias. Humil-
demente, eu entrego, dou de pre-
sente, o nosso plano de governo, 
que é o mais moderno da história 
de Natal. Eu torço para Natal. Não 
posso ser egoísta de não torcer sim-
plesmente porque o nosso partido 
perdeu. Não temos que entrar nes-
se ambiente de polarização, que vai 
fazer o nosso país se acabar.

AGORA RN – O senhor seguirá 
na política?

FERNANDO PINTO – O 

homem é um ser político. Vou 
manter meus princípios, valores. 
O que penso neste momento é 
em reconstruir, trazer a coesão 
do pensamento liberal. Vou me 
esforçar nisto: trazer mais coe-
são para movimento liberal, que 
precisa permear a mente das 
pessoas para que a gente entre no 
ranking das cidades mais livres, 
modernas. Ajudarei a reuni� car.

AGORA RN – O que vai orien-
tar esse movimento?

FERNANDO PINTO – Sem 
intolerância. Esse fator (intole-
rância) faz com que a política 
seja um campo de ideias para 
evolução e torne-se um campo 
de guerra. A ideia nessa reuni-
� cação do movimento liberal é 
trazer ideias paci� cadoras para 
que o liberalismo cresça.

AGORA RN – Recentemente, 
o senhor anunciou a saída da so-
ciedade com o escritório Nelson 
Willians. Vai seguir carreira solo?

FERNANDO PINTO – Sim. 
A advocacia é minha vida. Sou 
advogado por natureza. Sigo na 
advocacia, mantendo meu escri-
tório em Natal e abrindo em Re-
cife, com contatos no Brasil todo. 
Tenho gratidão por todos que me 
ajudaram, especialmente Nelson 
Willians. Sigo com essa receita, 
do trabalho, da geração de em-
prego e renda.

“Não sou egoísta. Torço por 
Natal”, afirma Fernando Pinto
ENTREVISTA |  Candidato a prefeito pelo Novo que desistiu no meio do caminho diz que seu plano de governo – que ele define como o mais moderno 
da história de Natal – está à disposição do prefeito reeleito Álvaro Dias (PSDB). Ele pede que gestor municipal copie ideias que estão no documento

Advogado Fernando Pinto (Novo), que disputou a Prefeitura do Natal nas eleições de 2020

Humildemente, eu entrego, 
dou de presente, o nosso 
plano de governo, que 
é o mais moderno da 
história de Natal. Eu torço 
para Natal. Não posso 
ser egoísta de não torcer 
simplesmente porque o 
nosso partido perdeu”

“
FERNANDO PINTO
ADVOGADO

CÂMARA DE NATAL

O vereador de Natal Luiz 
Almir (PSDB) afirmou nesta ter-
ça-feira 17 que, apesar da derrota 
nas eleições de 2020, vai continu-
ar exercendo a atividade que pra-
tica enquanto parlamentar com 
assento na Câmara Municipal.

O tucano disse que usará 
seus programas no rádio e na te-
levisão para receber demandas 
da população e cobrar a resolu-
ção pelas secretarias municipais. 
Ele também disse que acom-
panhar de perto o trabalho de 
vereadores que tiveram ampla 
votação na Zona Norte de Natal, 
seu tradicional reduto eleitoral.

“Vou ser um vereador sem 
mandato”, resumiu o parlamen-
tar, em pronunciamento duran-
te sessão da Câmara.

Luiz Almir disse que as 
pesquisas de intenção de votos 
atrapalharam sua eleição. Ele 
lembrou que vários institutos 
cravaram que ele seria o mais 
votado em 15 de novembro, o 
que não aconteceu. Ele a� rmou 
que, por causa disso, muitos 
eleitores acharam que ele já “es-
tava eleito” e acabaram decidin-
do votar em outros candidatos.

O vereador do PSDB criti-
cou, ainda, o formato da eleição 
proporcional, que privilegia a 
votação de partidos, e não as 
nominais de cada candidato. 
Ele registrou que não foi eleito 
apesar de ter sido o 14º mais vo-
tado. Ao todo, 29 foram eleitos.

“Essa lei eleitoral é interessan-
te. Mas manda quem pode, obe-
dece quem tem juízo”, declarou.

O parlamentar aproveitou 
para criticar colegas que, se-
gundo ele, praticaram compra 
de votos nas eleições. “Eu perdi 
com dignidade e honradez”, 
acrescentou.

Luiz Almir disse também 
que não vai aceitar assumir 
um mandato de vereador caso 
algum parlamentar seja chama-
do pelo prefeito Álvaro Dias (PS-
DB), por exemplo, para assumir 
uma secretaria.

“Para ser secretário e querer 
� car com cargos no gabinete, 
mandando em mim e eu � car 
recebendo salário de vereador, 
quero não”, destacou.

O vereador falou também 
que torce para que os novos ve-
readores reelejam Paulinho Freire 
(PDT) para presidente da Casa.

“VOU SER VEREADOR 
SEM MANDATO”, DIZ 
LUIZ ALMIR APÓS 
PERDER REELEIÇÃO
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MUDANÇA NA CÂMARA I
A Justiça Eleitoral fará nesta quin-

ta-feira 19 nova totalização dos votos 
da eleição para vereador de Natal. Mas 
já se sabe o que vai acontecer.

MUDANÇA NA CÂMARA II
Na nova contagem, 4.826 votos 

serão acrescentados ao PTB, oriundos 
dos candidatos Luciano Nascimento 
e Silvio Dantas – que resolveram 
pendências de documentação. Com 
isso, o partido garante 3 vagas na Casa, 
e não 2, como se divulgou na apuração 
de domingo.

MUDANÇA NA CÂMARA III
As três vagas do PTB serão 

preenchidas pelos já eleitos Peixoto e 
Hermes e pelo próprio Luciano Nasci-
mento – que, aliás, foi o mais votado 
do partido.

MUDANÇA NA CÂMARA IV
Com a entrada de Luciano, sai 

Daniel Valença (PT), que tinha � cado 
com uma das sobras na distribuição 
das cadeiras da Câmara na apuração. 
E, com essa baixa, a bancada do PT 
deixa de ter 3 para ter 2 vagas no 
Legislativo – com Divaneide Basílio e 
Brisa Bracchi.

MUDANÇA NA CÂMARA V
Assim como Natal, em Parna-

mirim pode haver mudança na 
con� guração da Câmara Municipal 
após nova totalização dos votos. 
Dois candidatos do Cidadania 
esperam reverter o indeferimento 
do registro na Justiça Eleitoral, o que 
forçaria nova contagem. Caso isso 
aconteça, Gabriel César, eleito pelo 
PSL, perderia o mandato para Diniz 
(Cidadania) – que, no caso, seria 
reeleito, diminuindo o percentual de 
renovação da Casa.

NOVOS LIMITES
Por falar em Parnamirim, o 

prefeito reeleito Rosano Taveira 
(Republicanos) se manifestou ontem 
favorável à anexação a Parnamirim 
de todo o território da área de Bela 
Parnamirim – que tem uma parte 
pertencente a Macaíba. Mudança nos 
limites das cidades, porém, precisam 
ser validadas pela Assembleia Legis-
lativa, após consultar a população em 
um plebiscito.

TEMPO, SENHOR DA RAZÃO
O vereador Luiz Almir (PSDB), que 

surpreendentemente � cou de fora da 
nova legislatura na Câmara, mandou 
ontem um recado aos colegas eleitos 
que, segundo ele, compraram votos. 
O experiente vereador e comunicador 
disse que o “tempo” vai mostrar o 
caminho correto na política a esses 
parlamentares.

PARTICIPAÇÃO TÍMIDA
É um erro atribuir ao senador 

Styvenson Valentim o fracasso das 
candidaturas do Podemos no Estado. 
Em Natal, o empresário Afrânio 
Miranda teve apenas 1,64% dos votos 
válidos. O resultado até poderia ser 
interpretado como uma derrota de 
Styvenson, mas o senador – que é 
presidente do Podemos no RN – mal 
participou da campanha.

PLANO DIRETOR
O prefeito reeleito Álvaro Dias (PS-

DB) espera encaminhar para a Câma-
ra Municipal ainda este ano a minuta 
do projeto de revisão do Plano Diretor. 
O processo está parado por decisão 
da Justiça em função da pandemia 
do novo coronavírus, que di� cultou o 
acesso da população às discussões em 
torno do tema. A participação popular 
nos debates está prevista em lei.

CORONAVAC
Artigo publicado ontem na revista 

cientí� ca Lancet Infectious Diseases 
mostra que a vacina CoronaVac 
produz anticorpos depois de 28 dias 
em 97% dos participantes dos testes. 
A vacina é fabricada pela empresa 
chinesa Sinovac. O imunizante está na 
3ª fase de testes em diversas regiões do 
Brasil desde julho em parceria com o 
Instituto Butantan.

INVESTIGAÇÃO I
O deputado federal José Medei-

ros (Podemos-MT) enviou ofício ao 

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANAALEX
TCU (Tribunal de Contas da União), 
em que pede ao órgão a abertura de 
uma investigação sobre o contrato 
envolvendo o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) e a multinacional Oracle. O 
documento foi encaminhado ontem.

INVESTIGAÇÃO II
A empresa norte-americana foi 

responsável por fornecer o equipa-
mento que fez a totalização de votos 
nas eleições municipais de domingo 
15. De acordo com o TSE, 1 dos núcle-
os de processamento do computador 
falhou durante o recebimento dos 
dados. O conserto do problema levou 
ao menos 2 horas, mas a Oracle não 
tinha peças sobressalentes para substi-
tuir de forma rápida.

REELEIÇÃO
Em quase 30% dos municípios do 

País, prefeitos eleitos há quatro anos 
conseguiram um novo mandato nas 
eleições do domingo. A taxa de reelei-
ção entre aqueles que se candidata-
ram novamente subiu em relação ao 
pleito de 2016. Neste ano, até agora, 
62,9% dos eleitos quatro anos antes 
que decidiram disputar novo man-
dato foram eleitos. Em 2016, o índice 
tinha sido bem mais baixo, de 46,4%. 
Mais de 1,6 mil prefeitos repetiram 
a vitória nas urnas — o País possui 
5.570 municípios.

JOANA LIMA / PREFEITURA DO NATAL

A Prefeitura do Natal anunciou 
nesta terça-feira 17 novas 
ações com o objetivo de frear 

o aumento no número de casos de 
Covid-19 na cidade. Entre as medidas 
a serem adotadas pela administração 
municipal, estão o aumento da � scali-
zação no comércio e na orla marítima 
da cidade para coibir aglomerações, 
a revisão do protocolo de tratamento 
médico e realização de campanhas 
educativas sobre a doença.

“Vimos nos últimos dias um 
aumento do número de casos da Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte. Não 
queremos que esses números cresçam 
em Natal. Por isso, a Prefeitura está 
tomando as medidas cabíveis para 
evitar a segunda onda da doença”, 
disse o prefeito Álvaro Dias, após uma 
reunião com membros do Comitê 
Cientí� co Municipal e secretários.

A gestão municipal a� rmou que 
vai reforçar a � scalização para evitar 
as aglomerações. Também será indi-
cado o uso do vermífugo ivermectina 
pela população em geral, apesar de 
não haver comprovação cientí� ca 
su� ciente de que o remédio é e� caz 
contra o novo coronavírus.

O presidente do Comitê Cientí� -
co Municipal de Combate à Covid-19, 
o infectologista Fernando Suassuna, 
defende o uso da ivermectina.

“Desde junho, quando começa-
mos a usar ivermectina nos pacientes 
tratados na rede municipal de Natal, 
já havia evidências observacionais 
que referendavam o uso desse medi-
camento. Cinco meses depois, temos 
85 trabalhos realizados que compro-
vam a e� ciência desse medicamento, 

não só pela medicina observacional, 
mas pela medicina translacional e 
até os ensaios clínicos - que os mais 
críticos questionavam. Existem tam-
bém trabalhos que comprovam o 
efeito preventivo do medicamento. 
Existe uma revisão feita através da 
inteligência arti� cial - comprovada 

pelos chineses - que veri� ca que o 
medicamento funciona na célula in-
fectada pelo vírus. Também existem 
evidências recentemente publicadas 
do efeito anti-in� amatório e do efeito 
antiviral (material que será publicado 
na Revista Cientí� ca Lancet), vali-
dando a ideia de que a ivermectina 

é o medicamento que deve ser re-
comendado para prevenção e trata-
mento em todas as fases da doença”, 
disse o presidente do Comitê Cientí� -
co Municipal.

CENTROS DE ENFRENTAMENTO
O prefeito Álvaro Dias destacou 

que toda a estrutura montada pela 
gestão municipal continuará fun-
cionando até o � m da pandemia do 
coronavírus.

“Os três centros de enfrentamen-
to à Covid-19, o hospital de campa-
nha e as dez unidades básicas de 
referência continuarão funcionando 
com médicos treinados e capacita-
dos para tratar o coronavírus e com 
medicamentos ofertados à popula-
ção para tratar a doença”, garantiu o 
prefeito, que foi reeleito no último � m 
de semana ainda no 1º turno.

Participaram da reunião o secre-
tário de Saúde, George Antunes; a 
secretária adjunta da Saúde, Rayanne 
Araújo; o secretário municipal de Go-
verno, Fernando Fernandes; o secre-
tário adjunto de Comunicação Social, 
Marcos Alexandre Araújo; e os médi-
cos e membros do Comitê Cientí� co 
Rosangela Morais (infectologista),  
Hélida Maria Bezerra (nefrologista) 
e João Maria Lucena (cardiologista), 
além de Fernando Suassuna.

Prefeitura diz que vai reforçar 
fiscalização contra aglomerações
COMBATE À PANDEMIA | Após reunião realizada nesta terça-feira entre prefeito Álvaro Dias, secretários e membros do Comitê Científico, também ficou indicado o uso do vermífugo 
ivermectina pela população em geral para frear 2ª onda, apesar de não haver comprovação científica suficientes apontando que o remédio é eficaz contra o novo coronavírus

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, e médico Fernando Suassuna, membro do Comitê Científico Municipal, durante reunião para tratar do combate à pandemia
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Integrante da nova safra de ve-
readores eleitos para a Câmara 
Municipal de Natal no último 

domingo 15, Tércio Tinôco (Progres-
sistas), que obteve 3.101 votos para 
ocupar uma das 29 vagas da Casa, já 
promete guerra contra a acessibili-
dade precária na sede do Legislativo, 
que fica em um prédio na esquina da 
Rua Jundiaí com a Avenida Campos 
Sales, no Tirol.

“Ou a Câmara muda de endere-
ço, faz as obras necessárias ou fecha”, 
decretou ele nesta terça-feira 17 ao 
Agora RN. “Por lei federal, é uma 
questão de improbidade administra-
tiva”, afirmou.

O vereador eleito lembra que, 
dois meses antes da eleição, para 
participar de uma reunião na Câ-
mara, teve de entrar pelo estaciona-
mento. Para ter acesso ao prédio, ele 
precisou ser carregado por quatro 
homens para vencer degraus e ter 
acesso ao prédio.

“A rampa, que é limitada, é im-
possível de ser subida por um cadei-
rante sem ajuda. E, no meu caso, se 
eu precisar acessar as dependências 
da TV Câmara, onde há uma esca-
dinha estreita que leva ao local, dois 
precisarão me levar”, indigna-se o 
vereador eleito.

Tércio, de 33 anos, que preside a 
Sociedade Amigos do Deficiente Físi-
co (Sadef) desde 2016, e que resolveu 
entrar na política justamente para 
atuar em favor das pessoas com de-

ficiência, afirma que o exemplo deve 
vir de casa.

“Seja cego ou cadeirante, a aces-
sibilidade da Câmara é uma tragédia 
sob todos os aspectos”, exaspera-se 
o futuro vereador cadeirante, que se 
orgulha de ter feito toda a sua cam-
panha sobre uma cadeira de rodas.

“De todas as quatro regiões de 

Natal que visitei, só vi alguma aces-
sibilidade em pouquíssimos lugares, 
já que a regra na cidade é tratar mal 
seus deficientes físicos”, afirma.

Ele diz que, durante a campanha, 
precisou andar com sua cadeira pela 
rua, já que pela calçada isso seria im-
possível. “Isso começa a terminar no 
ano que vem, quando eu assumir”.

Essa agenda de Tércio Tinôco 
também se estenderá ao público ido-
so, que sofre com a falta de acessibili-
dade em toda Natal.

“É uma questão tanto privada 
quanto pública, regulada por legis-
lação e que precisa ser observada e 
obedecida”, acrescenta.

Boa parte dos votos do futuro ve-

reador veio de eleitores com alguma 
deficiência física e que, segundo ele, 
são por volta de 28% da população.  

Tetraplégico desde os 18 anos, 
depois de bater com a cabeça no fun-
do de uma piscina, Tércio diz que a 
agenda abraçada por ele é quase um 
marco civilizatório para qualquer ci-
dade que se preze.

O QUE DIZ A CÂMARA
Procurada pelo Agora RN para 

comentar sobre os problemas rela-
tados pelo vereador eleito, a Câmara 
Municipal de Natal enviou a seguinte 
resposta:

“O prédio onde está localizada a 
Câmara Municipal de Natal respeita 
as regras de acessibilidade, sendo 
dotado de rampas, elevador, além de 
uma plataforma especial para cadei-
rantes, que dá acesso ao plenário da 
Casa e às dependências do primeiro 
andar”.

A administração do Legislativo 
natalense acrescenta:

“A Câmara de Natal busca seguir 
as recomendações do Ministério 
Público, participando de reuniões 
para tratar das especificidades e 
possíveis adequações que vierem a 
ser necessárias”.

Técio Tinôco lembra que a Câ-
mara Municipal não é o único caso 
de descaso para com os deficientes 
físicos.

“A Prefeitura do Natal também é 
uma vergonha nesse quesito”.

Vereador cadeirante critica falta de 
acessibilidade na CMN: “Vergonha”
NOVO VEREADOR |  Tércio Tinôco, que preside a Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef) desde 2016, e que resolveu entrar na política justamente para atuar em favor das pessoas 
com deficiência, afirma que o exemplo vem de casa. Em nota, Câmara Municipal afirmou que dispõe de rampas e elevador, mas que está aberta para fazer as adequações necessárias

Vereador eleito de Natal, Tércio Tinôco (Progressistas) disse que vai brigar para melhorar acessibilidade de locais públicos e privados da capital

Por unanimidade, a Quinta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) negou mais um recurso 

apresentado pela defesa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva contra 
a condenação no processo do tríplex 
do Guarujá (SP). Foi esse processo que 
levou à prisão de Lula em abril de 2018. 
Ele foi solto em novembro de 2019.

A Quinta Turma aceitou apenas 
um pedido da defesa do ex-presidente 
da OAS José Aldemário Pinheiro Filho, 
conhecido como Leo Pinheiro, conde-
nado no mesmo processo, para reduzir 
o valor da multa dele.

Em nota, o advogado Cristiano 
Zanin Martins, que defende Lula, disse 
que o ex-presidente não praticou qual-
quer crime e enfatizou a necessidade 
agora de analisar os recursos que estão 
em outra corte: o Supremo Tribunal 
Federal (STF). Em tese, porém, não há Ex-presidente Lula foi condenado a mais de 8 anos de prisão por supostamente receber propina

STJ rejeita recurso de
Lula no processo do tríplex

LAVA JATO
ANDRÉ DUSEK / ESTADÃO

PRESIDENTE DO TSE

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, Luís Roberto 
Barroso, pediu desculpas nesta 
terça-feira 17 aos demais mi-
nistros — na primeira sessão 
do TSE após o primeiro turno 
das eleições municipais — pela 
lentidão na divulgação da to-
talização dos votos no último 
domingo 15.

A demora de mais de duas 
horas na divulgação dos resul-
tados foi motivado por um pro-
blema no processamento das 
informações, realizada por um 
supercomputador. O ministro 
ressalvou, no entanto, que as 
dificuldades não compromete-
ram os resultados da votação.

BARROSO PEDE 
DESCULPAS POR 
DEMORA NA 
APURAÇÃO

Nesse processo, ex-presidente
foi condenado a 8 anos, 10 meses e 
20 dias de prisão por supostamente 

receber propina da construtora OAS em 
reformas e reserva de um apartamento 

em um prédio da empreiteira

impeditivos para que continue apre-
sentando recursos no próprio STJ.

Zanin reclamou que o STJ julgou o 
recurso em alguns minutos “sem efeti-
vamente analisar as inúmeras ilegalida-
des existentes no processo”.

O advogado afirmou que isso “re-
força a necessidade de análise dos re-
cursos e habeas corpus que já estão no 
Supremo Tribunal Federal sobre tais 
ilegalidades”.
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O prefeito reeleito de Parnamirim, 
Rosano Taveira (Republicanos), 
afirmou nesta terça-feira 17 que 

a primeira etapa da obra do saneamen-
to básico da cidade será concluída em 
julho de 2021. O projeto, que foi retoma-
do em 2018 pela atual gestão de Taveira, 
já implantou cerca de 500 quilômetros 
de rede coletora em toda a cidade.

Segundo o prefeito, na primeira 
fase, 90% do município estará atendi-
do pelo esgotamento sanitário. Logo 
em seguida, de acordo com o gestor, 
começará a obra da segunda etapa, 
para chegar aos 100% de cobertura. A 
obra toda está orçada em mais de R$ 
180 milhões e conta com verba federal 
e recursos próprios da prefeitura.

No cargo desde 2017, Taveira foi 
reeleito no último domingo 15 com 
49,43% dos votos válidos. Na cidade, 
que é o 3º maior colégio do Estado, 
não há segundo turno. O prefeito ree-
leito derrotou Professora Nilda (PSL), 
que teve 39,61% dos votos válidos, e 

outros quatro candidatos. A vice-pre-
feita eleita é Kátia Pires (DEM).

Segundo Taveira, a primeira etapa 
da obra não vai contemplar 10% do 
município porque os bairros de Nova 

Esperança, Cajupiranga e Parque das 
Árvores não foram contemplados no 
projeto inicial. Ele garantiu, contudo, 
que essas localidades estarão na se-
gunda etapa.

“O saneamento era para estar 
pronto em 2014, mas político – e eu 
não sou mais político, sou gestor – não 
gosta de obras por debaixo da terra. 
Com ousadia, a gente foi a Brasília e 

conseguimos destravar no Tribunal 
de Contas da União. O saneamento 
de Parnamirim já estava perdido. Era 
para ter sido concluído em 2014”, en-
fatizou, em entrevista à rádio 98 FM.

Taveira também explicou que a obra 
só pode ser retomada na gestão dele por 
causa de um acordo entre a prefeitura e 
a Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern). Ele disse que a 
empresa aceitou pagar uma dívida dei-
xada pela gestão do ex-prefeito Mauricio 
Marques em troca de operar o sanea-
mento de Parnamirim por 25 anos. O 
débito era de R$ 59 milhões.

“Peitamos a Caern, tivemos a co-
ragem. Disse: ‘se vocês bancarem esse 
prejuízo, assumir isso, daremos a con-
cessão por 25 anos, ou vamos licitar a 
obra’. E eles aceitaram porque a única 
cidade que dá lucro à Caern é Parna-
mirim. Colocamos uma agência regu-
ladora para fiscalizar a obra, e a obra 
está andando. A previsão é em maio já 
testar a obra”, destacou o prefeito.

Taveira diz que saneamento terá 1ª 
etapa concluída até julho de 2021
INFRAESTRUTURA | Segundo o prefeitor reeleito da 3ª maior cidade do Estado, já na primeira fase do esgotamento sanitário, 90% do município estará atendido. Logo em seguida, de acordo 
com o gestor, começará a obra da segunda etapa, para chegar aos 100% de cobertura. Obra, de R$ 180 milhões, foi retomada na atual gestão após acordo entre a prefeitura e a Caern

Prefeito Taveira, reeleito em Parnamirim, durante visita a estação de tratamento de esgotos

O governo federal gastou R$ 187,6 
milhões para conter o maior 
vazamento de óleo no País, que 

atingiu a costa brasileira no segundo 
semestre de 2019. Foram envolvidos 
diretamente no combate ao desastre 
16.848 servidores públicos, sendo a 
maioria da Marinha, do Exército e da 
Defesa Civil.

As informações são do relatório 
final do incidente de poluição por óleo 
na costa brasileira, assinado no dia 9 
de outubro de 2020 pelo elmirante de 
Esquadra Marcelo Francisco Campos.

Os dados foram obtidos via Lei 
de Acesso à Informação (LAI) com a 

Marinha do Brasil (MB) pelo projeto 
“Achados e Pedidos”, desenvolvido pe-
la Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo, Transparência Brasil e 
Fiquem Sabendo.

A Marinha afirma que aquele foi 
um crime ambiental inédito e sem 
precedentes na história brasileira e 
afirmou que “os recursos envolvidos 
e o quantitativo de pessoal emprega-
do contribuiu para a mitigação dos 
efeitos decorrentes desse crime ao 
País”. O governo, porém, ainda não 
conseguiu encontrar os culpados pe-
lo vazamento.

De acordo com o documento, ao 

longo da emergência foi registrada 
a coleta de aproximadamente 5 mil 
toneladas de resíduos oleosos, que in-
cluem óleo e materiais e detritos con-
taminados, como equipamentos de 
proteção individual e areia.

Também foram registrados no 
total 159 animais oleados, sendo 47 
encontrados vivos e 112 mortos. Os 
mais afetados foram as tartarugas ma-
rinhas, com 105 registros.

Segundo a Marinha, foram conta-
bilizadas 1009 localidades afetadas, 
distribuídas em 130 municípios e 
11 estados, incluindo a costa do Rio 
Grande do Norte. Militar da Marinha recolhe amostra de material encontrado no litoral nordestino em 2019

Governo gastou R$ 187 milhões 
para tentar conter óleo no litoral

MEIO AMBIENTE
MARINHA / REPRODUÇÃO

Com ousadia, a gente foi 
a Brasília e conseguimos 
destravar no Tribunal 
de Contas da União. O 
saneamento de Parnamirim 
já estava perdido. Era para 
ter sido concluído em 2014”

“
ROSANO TAVEIRA
PREFEITO REELEITO DE PARNAMIRIM

PAVIMENTAÇÃO

Na entrevista, o prefeito garantiu, 
ainda, que obras de pavimentação 
serão retomadas em breve na cidade. 
Ele disse que o trabalho atrasou 
porque, durante a pandemia do novo 
coronavírus, o preço de pedras de 
calçamento e asfalto aumentou. Taveira 
afirmou também que, em breve, serão 
restauradas ruas por onde passou o 
saneamento básico e que a prefeitura 
vai asfaltar ruas calçadas por onde 
passa o transporte coletivo.
“Nosso anel viário todo é praticamente 

todo pavimentado. O que a gente está 
pensando em fazer é asfaltar a parte 
pavimentada. Quanto ao saneamento, 
pode ficar tranquilo: a empresa vai voltar. 
Onde furou, rasgou, vai ter que fazer o 
serviço totalmente. A gente vai fiscalizar. 
Onde tiver mal feito ele vai refazer o 
serviço”, ressaltou o prefeito.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Taveira acrescentou que pretende, 
no próximo mandato, desmembrar 
duas secretarias. Esse processo, 
segundo ele, incluirá a criação de 

uma Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária, atribuições 
que hoje competem à Secretaria de 
Assistência, e de uma Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo – assuntos que hoje também 
são cuidados pela Secretaria de 
Planejamento e Finanças.
“Vamos desmembrar duas secretarias. 
Primeiro, habitação e regularização 
fundiária. Mais de 60% da população 
não tem escritura dos terrenos e casas. 
Vai ser 1 secretaria. E outra vai ser 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, 
para gerar emprego e renda”, declarou.

COMÉRCIO
O prefeito de Parnamirim destacou, 
ainda, que na próxima gestão vai 
ordenar o comércio no Centro da 
cidade. Taveira afirmou que vai criar uma 
estrutura próxima ao Mercado Público 
(Avenida Getúlio Vargas) para abrigar 
os ambulantes que hoje trabalham nas 
calçadas da Avenida Everaldo Breves.
“Eles vão todos para a praça ao lado 
do ‘Mercado Velho’. Mas não vão ficar 
permanente. Vão ficar no horário normal 
do comércio. Às 18h, todos terão que 
sair porque às 19h vai ter eventos nessa 
área”, pontuou.

MANDATO NA ÍNTEGRA

Taveira ressaltou, por fim, que vai ficar 
os quatro anos no cargo de prefeito. 
O nome dele tem sido cogitado para 
disputar um mandato em 2022, como de 
deputado estadual. 
Uma eventual renúncia deixaria a 
prefeitura sob o comando de Kátia Pires 
(DEM), que foi eleita vice-prefeita na 
chapa.
“Não tenho pretensão (de renunciar). 
Fui eleito para tirar o mandato todo. 
Guarde numa caixinha que eu vou tirar o 
mandato”, finalizou.



Eleito vereador de Natal pelo 
PSOL no último domingo 15, o 
professor universitário Robério 

Paulino ainda não sabe se vai assumir 
o cargo. Isso porque, além da vaga na 
Câmara Municipal, o professor traba-
lha com a possibilidade de conquistar 
um mandato na Assembleia Legisla-
tiva, depois da cassação do deputado 
estadual Sandro Pimentel.

Robério é o 1º suplente de Sandro 
na Assembleia, mas ainda aguarda a 
con� rmação do mandato pela Justiça 
Eleitoral, que ainda não decidiu se, 
apesar da cassação, os votos obtidos 
por Sandro Pimentel na eleição de 
2018 continuarão válidos. Se sim, a va-
ga é de Robério. Se não, haveria recon-
tagem, e a vaga seria preenchida pelo 
ex-deputado Jacó Jácome.

Mas, apesar da possibilidade de 
escolher qual mandato assumirá, Ro-
bério Paulino disse que não tomará 
qualquer decisão antes de consultar 
seus apoiadores. Ele estuda, inclusive, 
abrir uma enquete nas redes sociais 
perguntando aos seus eleitores por 
qual mandato ele deve optar.

À reportagem, Robério conta que 
preferiria assumir o mandato de vere-
ador, mas que a decisão será coletiva.

“Estou inclinado e � car na Câma-
ra, mas essa decisão não é só minha. A 
decisão será dos grupos políticos que 
me apoiaram”, a� rmou Robério, reve-
lando que são seis os grupos dentro 
do partido. “A decisão ainda não está 
tomada, embora a maioria quer que eu 
� que na Câmara”, acrescentou.

O professor explicou que prefere 
ser vereador porque, caso assuma a 
vaga na Assembleia, terá pouco tempo 
para trabalhar uma eventual reeleição 
para deputado estadual.
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EM DÚVIDA |  Apesar da possibilidade de escolher qual mandato assumirá, professor universitário disse que 
não tomará qualquer decisão antes de consultar seus apoiadores. Ele estuda, inclusive, abrir uma enquete

Professor Robério Paulino, eleito vereador em Natal e em vias de assumir mandato na Assembleia

Robério consulta apoiadores para 
decidir se assume Câmara ou AL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
ELEITOR DE BOULOS É BRANCO, 
RICO E MORA NOS JARDINS

PT PERDE DOIS TERÇOS DOS 
MUNICÍPIOS QUE GOVERNAVA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

PROMESSA É DÍVIDA
Já passou da hora de o governo 

fazer o que o presidente Bolsonaro 
prometeu durante a cúpula virtual 
do Brics: revelar os países que fazem 
campanha contra o Brasil, em 
razão da Amazônia, e por debaixo 
dos panos � nanciam madeireiros 
comprando madeira extraída 
ilegalmente.

PENDURADO NA BROCHA
A turma da área de tecnologia 

do Tribunal Superior Eleitoral 
deixou o ministro Luis Roberto 
Barroso “pendurado na broxa”. Não 
apareceu um só deles para assumir 
os “esclarecimentos” que nada 
esclareciam.

BORA TRABALHAR
O líder do governo na Câmara, 

deputado Ricardo Barros (PP-PR), 
desfez uma das lorotas de Rodrigo 
Maia para justificar a paralisia da 
Câmara desde setembro: o líder 
Arthur Lira (PP-AL) avisou que o 
“centrão” está pronto para votar de 
segunda a sexta, e zerar tudo o que 
está pendente.

FUMAÇA QUE FAZ BEM
Rodrigo Maia chamou de 

“cortina de fumaça” projetos que 
o governo � xou como prioritários. 
Ou sejam, independência ao Banco 
Central, renegociação das dívidas 
dos estados, Casa Verde Amarela...

É SÓ QUERER
A previsão do Planalto é que as 

reformas Tributária e Administrativa 
sejam votadas ainda este ano. E 
admite que até o Orçamento de 
2021, que é consensual, venha a ser 
votado direto no plenário.

EI, VOCÊ, AÍ...
O cineasta Silvio Tendler, 

curador do Festival de Cinema de 
Brasília, rea� rmou em entrevista 
que o setor vive em situação crítica 
e que tudo conspira contra a 
produção cinematográ� ca. Não 
explicitou, mas suas palavras foram 
interpretadas como chororô por 
dinheiro público. Arre.

ATRASO DE VIDA
Anunciada no governo Lula, a 

novela em torno da concessão da 
Ferrovia Oeste-Leste chegou ao � m, 
segundo o ministro Tarcísio Freitas. 
O Tribunal de Contas da União 
levou 12 anos para liberar o primeiro 
trecho.

Em 2016, o PT conseguiu conquistar 256 prefeituras de todo o país, 
mas este ano esse número despencou. Dentre os 256 municípios que 
eram governados pelo PT, 165 (65%) rejeitaram o retorno do partido de 
Lula ao governo municipal. Além dos municípios que já governava, o PT 
venceu em apenas outros 88 municípios. Total: 179 governos municipais, 
uma queda de 30% em relação a 2016 e de 72% em relação a 2012.

SUCESSOR COMPLICA
Entre os 65 prefeitos 

petistas reeleitos em 2016, no 
� nal do segundo mandato em 
2020, apenas 21 conseguiram 
eleger um sucessor do PT. 

GAÚCHOS ANTI-PT
No Rio Grande do Sul, o 

PT conseguiu conquistar 39 

prefeituras em 2016. Este ano, 
apenas 8 dessas prefeituras 
elegeu um prefeito petista.

SÃO PAULO SEGUE
No estado de São Paulo, 

apenas o ex-ministro Edinho 
Silva conseguiu ser petista e 
reeleito prefeito de Araraquara. 
O PT perdeu 7 municípios.

A maioria dos eleitores do candidato Guilherme Boulos (Psol) reside em 
bairros de classe média alta, onde ele próprio viveu a maior parte de sua 
vida, ou bairros de elite como os Jardins, e, portanto, são brancos, ricos 

e têm escolaridade de nível superior, conforme mostram os mapas de votação 
de domingo (15). Isso foi reafirmado na primeira pesquisa para o segundo turno, 
divulgada ontem. O presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, confirmou 
o perfil elitista do eleitorado de Boulos. De acordo com o levantamento, Bruno 
Covas (PSDB) teria hoje 50,3% (ou 61,5% dos votos válidos) contra 31,5% (38,5% 
dos válidos). A pesquisa mostrou também que o povão pretende votar em Covas: 
55% dos eleitores analfabetos ou com ensino fundamental preferem o tucano. 
Covas também tem a maioria de eleitores com ensino superior completo, mas 
o percentual cai para 44,9%. Boulos soma 35%. O levantamento do Paraná 
Pesquisas foi realizado nos dias 16 e 17 deste mês e registrado no TSE sob o n.º 
SP-09859/2020.

SUPLÊNCIA COMO 
DEPUTADO ATRAPALHOU 
ELEIÇÃO PARA VEREADOR

JACÓ JÁCOME TAMBÉM 
ESTÁ NA BRIGA

“VAI HAVER 
UMA GUERRA”

Eleito vereador em Natal com 
1.886 votos, Robério enfatiza que 
poderia ter sido melhor votado. “A 
suplência na Assembleia atrapa-
lhou minha campanha. Pelo me-
nos dois terços dos meus eleitores 
não votaram em mim porque 
diziam que eu já seria deputado. 
Com essa história, perdi muito vo-
to agora em 2020. Essa demora do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
em decidir me prejudicou muito”, 
disse ele, se referindo ao processo 
de cassação de Sandro Pimentel.

Sandro teve seu mandato de 
deputado estadual cassado em 
outubro. Eleito em 2018 com mais 
de 19 mil votos, ele foi acusado 
pelo Ministério Público de ter 
cometido irregularidades na ar-
recadação de recursos durante a 
campanha. O órgão apontou que 
Sandro recebe R$ 35 mil por meio 
de depósitos irregulares. A legisla-

E se o professor Robério Pau-
lino decidir pela vaga que con-
quistou na Câmara Municipal de 
Natal, a cadeira que seria dele na 
Assembleia Legislativa deverá ser 
ocupada pelo segundo suplente 
do PSOL, o também professor 
Luis Carlos? Não dá para cravar.

É que Jacó Jácome, do PSD, ain-
da briga pela vaga. Ele entrou com 
uma ação pedindo que os votos de 
Sandro sejam anulados. Isso força-
ria uma nova totalização dos votos, 
bene� ciando o ex-deputado.

Caso se con� rme a vontade do 
professor – e os grupos internos 
do PSOL que o apoiam decidam 
por ele assumir mesmo a vaga no 

ção determina que doações acima 
de R$ 1.064,10 aconteçam a partir 
de transferências eletrônicas iden-
ti� cadas, mas o parlamentar rece-
beu sete depósitos em dinheiro 
com quantias maiores.

O deputado reconhece a falha, 
mas diz que o erro foi meramen-
te formal. Sandro a� rma que o 
dinheiro era dele e que não teve 
intenção de ocultar a origem dos 
recursos. Ele considera a cassação 
uma punição desproporcional.

legislativo natalense – Robério 
disse que vai travar uma guerra na 
Câmara. “Vai haver uma guerra. 
Vamos lutar para fazer uma trans-
formação”, a� rmou.

A luta, segundo ele, é para 
fazer a licitação do transporte 
público da capital sair do papel. O 
projeto, que existe há pelo menos 
uma década, já tramitou na CMN 
e aguarda que a Secretaria de 
Administração publique um no-
vo edital. “Vamos cobrar ônibus 
novos. A licitação do transporte 
tem que sair de qualquer jeito”, 
a� rmou o professor.

Outras bandeiras que serão 
defendidas na Câmara, ainda de 
acordo com Robério – caso ele 
venha a assumir a vaga, é óbvio 
– serão as da educação, meio am-
biente e saúde.

“Sou professor e vou lutar 
por uma revolução na qualidade 
da educação de Natal, com uma 
campanha para acabar com o 
analfabetismo”, disse Robério.

No meio ambiente, ele tem 
um projeto para plantar árvores 
pela cidade. “Vou plantar 50 mil 
árvores em Natal. Com ou sem 
apoio da prefeitura, vou encher as 
praças de Natal de árvores. Natal 
será a cidade mais arborizada do 
Brasil”, prometeu. “E o prefeito, 
se não quiser, vai ter que mandar 
me prender por plantar árvores”, 
acrescentou.

Na saúde, ainda segundo o 
professor, a batalha será pela re-
cuperação das unidades básicas 
de saúde do município. “E dina-
mização do Programa de Saúde 
da Família”, emendou.



7CIDADES|  QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

PANDEMIA

O Brasil voltou a registra 
aumento nas taxas de trans-
missão do coronavírus segun-
do dados divulgados nesta 
terça-feira 17 pelo Imperial 
College de Londres. A taxa de 
transmissão do vírus chegou 
a 1,10 no País. Há três dias o 
índice era estimado em 0,94.

Uma taxa de transmissão 
de 1,10 significa que cem pes-
soas contaminadas transmi-
tem o vírus para outras 110. 
A instituição vem fazendo 
projeções matemáticas do 
crescimento da pandemia e 
avaliações das ações em an-
damento. O Imperial College 
recomenda cautela na aná-
lise dos dados uma vez que 
“o registro de mortes e casos 
no Brasil está mudando fre-
quentemente”. Nas últimas 
semanas, houve falhas nos 
sistemas de registro do Mi-
nistério da Saúde e, portanto, 
subnotificação de infecções e 
mortes pela covid-19.

Os dados de aumento da 
taxa de transmissão, no en-
tanto, coincidem com uma 
alta das internações por co-
vid-19 já registradas em São 
Paulo e outros Estados. A 
média diária de novas inter-
nações ligadas à covid-19 em 
São Paulo subiu 18% na últi-
ma semana, segundo dados 
divulgados na segunda-feira, 
16, em coletiva de imprensa.

Com o aumento, que 
abrange tanto a rede pública 
quanto a privada, o governo 
João Doria (PSDB) decidiu 
adiar em duas semanas a 
reclassificação do Plano São 
Paulo, que colocaria quase 
90% do Estado na fase ver-
de, de maior flexibilidade da 
quarentena e de reabertura 
econômica. Na cidade de São 
Paulo, os hospitais privados 
registraram nova alta nos 
índices de internação por 
covid-19 nesta semana em 
relação à anterior. O Hospital 
do Coração (HCor) informou 
nesta terça-feira, 17, que está 
com 88% dos leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
ocupados, o que equivale a 
28 pacientes diagnosticados 
com a doença. Além disso, 
outros 12 estão internados. 
Na semana passada, a uni-
dade tinha sete internações 
em UTI. O Hospital Israelita 
Albert Einstein informa que 
há 93 leitos ocupados por pa-
cientes coma doença. Da úl-
tima semana de setembro ao 
dia 12 de novembro, a média 
de internações oscilou entre 
50 e 55 pacientes infectados 
pelo vírus.

TAXA DE 
TRANSMISSÃO DA 
COVID NO BRASIL 
VOLTA A SUPERAR 1

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) inicia 
nesta quarta-feira 18 instalça-

ção da Decoração Natalina de 2020. 
Foram firmados dois contratos públi-
cos de iluminação para as festas deste 
ano que terão um custo total de R$ 4,8 
milhões.

Segundo a Semsur, o projeto deste 
ano vai reutilizar as peças da decora-
ção do ano passado, o que proporcio-
nará aos cofres públicos municipais 
uma economia de mais de R$ 2 mi-
lhões em relação ao ano de 2019. No 
ano passado, a despesa com a ilumi-
nação foi de R$ 7,1 milhões.

Com o tema “Natal de vida e espe-
rança”, a decoração do Natal em Natal 
será instalada em postes, árvores, can-
teiros centrais e fachadas de prédios 
públicos.

Ainda de acordo com a Semsur, a 
população verá os enfeites em forma-
to de anjos, estrelas, cometas e notas 
musicais. Serão instalados túneis 
luminosos, bolas gigantes, cascatas 
de luz e painéis com temas natalinos. 
As peças terão tons variando entre 
dourado, prata, azul, vermelho, verde 
e branco.

“O natal é uma das datas mais 
importantes para a nossa sociedade. 
Ele nos lembra que é possível supe-
rar e quebrar barreiras. É uma data 
que nos dá esperança para continuar. 
Achamos importante que o cidadão 
encontre a esperança nas ruas através 
dessa decoração”, afirmou o titular da 
Semsur, Irapoã Nóbrega.

Duas empresas serão responsá-
veis pela decoração e iluminação das 
ruas de Natal este ano. Ambas foram 

definidas por meio de concorrência 
através de processo licitatório.

O primeiro processo teve como 
empresa ganhadora a Ilumetech 
Construtora Ltda., que será responsá-
vel pela restauração, instalação, ma-
nutenção, remoção e guarda do acer-
vo natalino. O custo deste contrato 
tem teto previsto em R$ 1.812.036,51.

Já o segundo processo licitatório, 
é voltado para as árvores de Natal 
(Mirassol, Panatis, Nélio Dias e Par-
que dos Coqueiros), Casinha do Papai 
Noel, Catedral, Pórtico dos Reis Ma-
gos, Três Reis Magos, Palácio Felipe 
Camarão, além das igrejas do circuito 

histórico de Natal (Nossa Senhora da 
Apresentação, Bom Jesus, do Galo, 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos) 
e do Instituto Histórico.

O contrato também prevê a deco-
ração das árvores da Área de Lazer do 
Panatis e das avenidas Prudente de 
Morais, Hermes da Fonseca, Campos 
Sales, Rodrigues Alves, Roberto Freire, 
Itapetinga e Paulistana. A Razão Pro-
duções e Eventos Eireli foi a empresa 
vencedora com custo de contrato em 
R$ 2.997.124,33.

Seguindo as orientações para a 
economia de gastos devido à pande-
mia da Covid-19, a Semsur definiu 

que todas as peças da decoração na-
talina deste ano serão reaproveitadas 
dos anos anteriores. Com isso, o mu-
nicípio terá uma economia de R$ 2,2 
milhões em relação ao ano de 2019, 
quando investiu R$ 7,1 milhões na 
decoração.

“Apesar de a Semsur estar traba-
lhando para deixar a cidade ilumina-
da, ainda foi preciso pensar em uma 
forma de conter gastos em decor-
rência da pandemia. A nossa estraté-
gia foi reaproveitar as peças do ano 
passado, o que acabou gerando uma 
economia de mais de R$ 2 milhões”, 
destacou Irapoã Nóbrega.

Decoração natalina de R$ 4,8 mi 
será instalada nesta quarta-feira
LUZES | Foram firmados dois contratos públicos de iluminação para as festas deste ano que terão custo total de R$ 4,8 milhões. Segundo a Semsur, 
o projeto de 2020 vai reutilizar as peças da decoração do ano passado, o que proporcionará aos cofres públicos economia de mais de R$ 2 milhões

Instalação da árvore de Mirassol (foto) e de outras três estruras semelhantes está incluída em um contrato orçado em R$ 2,2 milhões

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Marcos Brandão, diretor do Itep

Teste de DNA confirma que corpo da 
criança encontrada é de José Carlos
OInstituto Técnico Científico 

de Perícia do Rio Grande do 
Norte (Itep) confirmou nesta 

terça-feira 17 que o corpo encontrado 
na semana passada em um terreno 
no bairro Pajuçara, na Zona Norte de 
Natal, é mesmo de José Carlos da Silva, 
de apenas 8 anos. Exame de material 
genético confirmou a identidade da 
criança.

Os peritos do Itep compararam 
amostras de material genético da mãe 
da criança, Ozenilda das Dores, com 
o DNA retirado dos ossos do cadáver 
encontrado no dia 12 de novembro. 
Os testes comprovaram o parentesco 
entre os dois.

Ainda de acordo com o Itep, ape-
sar de identificado, o corpo do menino 
não será liberado para que a família 
faça o sepultamento. Os médicos legis-
tas ainda aguardam os resultados dos 
testes de antropologia para definir a 
causa da morte.

O corpo do menino ainda irá 
passar por uma análise de ossada 
para verificar se há alguma fratura 
ou lesão na área dos ossos, já que o 
corpo estava em estado avançado de 
decomposição.

O diretor do Itep, Marcos Brandão, 
afirmou que o corpo do menino só 
deve ser liberado para o sepultamento 
após serem realizados todos os exa-

mes que ajudem a elucidar o caso.
Marcos informou ainda que amos-

tras do DNA do menino ainda estão 
armazenadas para investigações futu-
ras. Uma folha com sangue encontra-
da no local do corpo também passará 
por análise de DNA para verificar se 
há compatibilidade com o sangue do 
menino. 

O corpo de José Carlos foi encon-
trado por volta das 11h da quinta-feira 
12 no bairro Pajuçara, na Zona Norte. 
O menino, de apenas 8 anos, sumiu no 
último dia 21 de outubro, após sair de 
casa para deixar uma garrafa de suco 
para um irmão, que estava trabalhan-
do em um semáforo.

DRAMA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A área de falésias do trágico aci-
dente desta terça-feira 17 que 
terminou com a morte de Hugo 

Mendes Pereira, 32 anos, Stela Silva de 
Souza, 33 anos, e Sol Souza, bebê de 7 
meses, em Pipa, no litoral Sul do Rio 
Grande do Norte, já apresentava risco 
de desabamento há dois anos. Os três 
morreram após uma parte da estrutu-
ra desmoronar.

Em junho de 2018, após uma ação 
do Ministério Público Federal (MPF) 
e da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), a obra do  “cais da Pipa” — em-
preendimento tocado pela Prefeitura 
de Tibau do Sul — foi embargada 
judicialmente. A alegação dos órgãos 
de controle era de que o empreendi-
mento apresentava “gravíssima situa-
ção de risco ambiental e de segurança 
pública”. O temor dos procuradores 
era de que a obra — orçada em R$ 
483.758,25, com recursos do Minis-
tério do Turismo — pudesse gerar 
danos irreversíveis ao meio ambiente, 
bem como causar possíveis desliza-
mentos de terra, tal qual o que matou 
três pessoas nesta segunda.

“Quando o município começou a 
construção do chamado “cais da pi-
pa”, que compreendia uma estrutura 
paralela a falésia, bem no seu sopé, 
com um píer para as embarcações 
turísticas, a falésia começou a des-
moronar e os trabalhadores pararam 
a obra assustados. O Idema [Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte] embargou a obra atendendo 
recomendação da Procuradoria Geral 
do Estado. Posteriormente, eu emiti 
parecer pela anulação da licença am-
biental, impedindo assim o município 
de seguir com a absurda construção”, 
disse ela, em entrevista ao Agora RN.

A área de falésias faz parte da Área 
de Preservação Permanentes (APP) da 
praia de Pipa. Desta forma, todo o es-
paço deve ser protegido para preservar 
a paisagem, os recursos hídricos, a bio-
diversidade, a fauna e a flora, proteger 
o solo, a estabilidade geológica e asse-
gurar o bem estar das populações.

Ainda segundo ela, a obra do “Cais da 
Pipa” foi embargada, mas o material utili-
zado no início do empreendimento — de 
fevereiro de 2018 — foi deixado no local. 
“A prefeitura nunca retirou as estacas de 
cimento da praia, o que sozinhas já cons-
titui um risco para os usuários da praia”, 
afirmou ela. “O embargo foi uma medida 
de caráter liminar/ provisório até que a 
PGE analisasse o processo do píer. Como 
a análise concluiu pela inviabilidade téc-
nica e ambiental do projeto da prefeitura, 
determinou a anulação do processo de 
licenciamento, e o projeto não pode ser 
executado definitivamente”, completou.

Tragédia em Pipa mata casal e bêbe de sete meses
MORTE | Queda de uma barreira  
nas falésias da Praia da Pipa, no 
litoral sul potiguar, matou casal e 
bêbe de sete meses; Prefeitura de 
Tibau do Sul sabia dos riscos do 
local há dois anos

A área de falésias faz parte da Área de Preservação Permanentes (APP) da praia de Pipa. Desta forma, todo o espaço deve ser protegido para preservar a paisagem, a estabilidade geológica e assegurar o bem estar das populações que usufruem do espaço

Banhistas tentam resgatar família soterrada após a queda da barreira na praia turística do litoral sul do Rio Grande do Norte

Segundo a Prefeitura de Tibau 
do Sul, responsável pela Praia de 
Pipa, a área do acidente estava 
sinalizada. Diversas placas infor-
mando o risco de desabamento 
foram instaladas em julho. “O 
município de Tibau do Sul escla-
rece também que rotineiramente, 
como forma de orientações, pla-
cas são colocadas nos locais de 

possíveis deslizamentos que são 
arrancadas mediante a força da 
maré. Por isso, reforçamos o nosso 
pedido de atenção para que todos 
evitem a proximidade das falésias, 
preservando assim, suas vidas”, 
disse o município. 

De acordo com a Prefeitura de 
Tibau do Sul, a área do acidente  foi 
interditada já nesta segunda-feira. 

Fiscais da prefeitura municipal in-
terditou sete estabelecimentos co-
mericiais e uma residência situada 
no topo da falésia. Nesta terça-feira 
18, a área em que ocorreu o aciden-
te também será fechada. Técnicos 
da Defesa Civil Municipal e Esta-
dual farão estudos para analisar a 
segurança de toda a estrutura para 
quem frequenta  o local. 

O Ministério Público Federal 
(MPF) vai abrir inquérito civil 
público para apurar as responsa-
bilidades do acidente que matou 
três pessoas nesta segunda-feira. O 
órgão vai convocar a Prefeitura de 
Tibau do Sul para buscar informa-
ções sobre a segurança das barrei-
ras de falésias da Praia da Pipa. 

O MPF tem, atualmente, 18 in-
quéritos civis públicos e outras 12 
ações judiciais relacionadas com 
as ocupações irregulares nas Áreas 
de Proteção Ambiental de Pipa.  

O Ministério Público Federal  
também expediu recomendações 
à Prefeitura de Tibau do Sul para 
que fosse promovido o mape-
amento geológico das áreas de 
maior ameaça de deslizamento de 
terras.

De acordo com as regras do 
Código Florestal, a faixa de cem 
metros da borda do tabuleiro ou 
chapada a contar da linha de rup-
tura do relevo, o que inclui toda as 
áreas de falésias de Pipa, é de pre-
servação permanente

Prefeitura de Tibau do Sul vai interditar áreas MPF abre inquérito 
sobre o caso



9CIDADES|  QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

JOÃO GILBERTO / ALRN

JOÃO GILBERTO / ALRN

JOÃO GILBERTO / ALRN

Tragédia em Pipa mata casal e bêbe de sete meses

A área de falésias faz parte da Área de Preservação Permanentes (APP) da praia de Pipa. Desta forma, todo o espaço deve ser protegido para preservar a paisagem, a estabilidade geológica e assegurar o bem estar das populações que usufruem do espaço Hugo Mendes Pereira, 32 anos, Stela Silva de Souza, 33 anos, e Sol Souza, bebê de 7 meses: três vidas interrompidas por uma fatalidade ocorrida no fim da manhã desta segunda-feira 17

Hugo Mendes Pereira, Stela Silva de Souza e Sol Souza descansavam à sombra da falésia quando uma barreia de terra caiu sobre eles

O ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Marinho, de-
terminou que a Secretaria Nacional 
de Defesa Civil apure as causas do 
acidente desta segunda-feira 17 nas 
falésias da praia da Pipa, no litoral 
Sul do Rio Grande do Norte, que 
causou a morte de três pessoas.

Segundo Rogério Marinho, 
o governo federal já entrou em 
contato com a prefeitura de Tibau 
do Sul — onde está localizada a 
praia potiguar. O MDR informou 
que dois técnicos da Defesa Civil 
nacional seguem na manhã desta 
quarta-feira 18 para o município.
São o geólogo Erico de Castro Bor-
ges e a engenheira Aline Cristina 
Leal, do Departamento de Obras 
de Proteção e Defesa Civil (DOP). A 
dupla vai  valiar os riscos de novos 
incidentes e definir quais ações de 
prevenção devem ser realizadas no 
local. 

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, também 
lamentou o incidente na praia tu-
rística. Ela prestou solidariedade 

às famílias das vítimas na tragédia 
e comunicou que a Secretaria de 
Segurança e Defesa Social (Sesed) 
passou a acompanhar o caso.

Hugo Mendes Pereira, 32 anos, 
natural de Jundiaí, São Paulo, Stela Sil-
va de Souza, 33 anos e Sol Souza, bebê 
de 7 meses, faleceram após desaba-
mento de barreira de  falésia localiza-
da na Praia da Pipa, em Tibau do Sul, 
no litoral Sul do Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu por volta 
das 11h45 desta terça-feira (17). Se-
gundo informações, os três estavam 

passeando pela praia e descansa-
vam próximo da falésia, quando um 
barreira desabou e matou a família. 
Hugo e Stela gerenciavam uma pou-
sada na praia potiguar.

Stela Souza, tentou proteger o 
filho de apenas 7 meses na hora do 
acidente. O corpo da mãe foi encon-
trado abraçado ao corpo do bebê, 
que ainda respirava. Uma médica 

que estava no local ainda tentou 
reanimar o filho do casal, mas ele 
não resistiu. 

O velório da família foi iniciado 
ainda durante a noite em Pipa. A 
solenidade foi feita na pousada ad-
mistrada pelo casal Hugo e Stela. O 
enterro dos três vai acontecer ainda 
durante a manhã desta quarta-feira 
no cemitério público da Pipa.   

Rogério Marinho determina que 
Defesa Civil apure causas do acidente

Falésia que matou a família desabou por volta das 11h45;
enterro dos três mortos acontece nesta quarta-feira  18

Min. Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional)

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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A governadora Fátima Bezerra 
sancionou na manhã desta 
terça-feira 17 a lei que institui e 

disciplina os Consórcios Interfederati-
vos de Saúde no Rio Grande do Norte 
(Lei nº 10.798/2020), proposta pela ad-
ministração estadual e aprovada pela 
Assembleia Legislativa. 

 “O Rio Grande do Norte agora pas-
sa a ter uma legislação moderna para 
fortalecer o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e fazer chegar a quem mais pre-
cisa atendimento de saúde público de 
qualidade, humanizado e eficiente”, 
afirmou Fátima Bezerra na solenidade 
de sanção no auditório da Escola de 
Governo. 

 A governadora destacou a im-
portância dos conselhos municipais e 
estadual de saúde e dos prefeitos para 
a efetivação dos consórcios regionais. 
“Governo é para servir a população, as 
prioridades devem ser traduzidas em 
atitudes. O consórcio vem para forta-
lecer cada vez mais o SUS no RN com 
parcerias exitosas”, reforçou a chefe do 
Executivo estadual.

 O secretário de Estado da Saúde 
Pública, Cipriano Maia, registrou que 
a nova lei é resultado de ampla dis-
cussão de ideias que subsidiaram o 
projeto de elaborado pelo Governo e 
aprovado pela maioria dos deputados 
estaduais. “A formação dos consórcios 
regionais é a estratégia para a organi-
zação do SUS. Para existir de forma 
plena, o sistema público de saúde pre-

cisa da cooperação entre os três entes 
públicos federal, estadual e municipal. 
E os consórcios vão permitir a pactua-
ção entre os gestores trazendo grande 
contribuição para o fortalecimento do 
serviço de saúde”, explicou Cipriano.

 Os consórcios regionais são pre-
vistos na lei federal que criou o SUS e 
devem funcionar como investimento 
financeiro integrado para organizar os 
serviços de saúde pública nas regiões. 
As prioridades devem ser a atenção 
primária e a média complexidade. 
Também poderão ser implantadas 
policlínicas para atender as demandas 
dentro da região, evitando grandes 
deslocamentos. 

“Temos um desafio a superar que 
é prestar serviços de qualidade, de 
forma integrada, concretizando a es-
truturação plena do SUS”, enfatizou 
Cipriano.

 Na opinião da representante do 
Conselho Estadual de Saúde, Carla 
Falcão, “o Rio Grande do Norte cresce 
na saúde pública com a nova lei por 
que fortalecemos a regionalização. Te-
mos muito a fazer, a atenção primária 
precisa ser bem estruturada para pre-
venir doenças e garantir saúde da po-
pulação. Os municípios precisam fazer 
o que é definido constitucionalmente 
como de sua competência e responsa-
bilidade”.

A OMS informou que há 202 va-
cinas sendo desenvolvidas para 
combater o novo coronavírus. 

Dessas, 47 estão em avaliação clínica, 
ou seja, iniciaram os testes em seres 
humanos, sendo que dez estão na fase 
3, a última antes da conclusão. As ou-
tras 155 vacinas contra o coronavírus 
estão em um momento inicial, de iden-
tificar o agente causador e realizar tes-
tes em animais, como camundongos, 
por exemplo. Quatro vacinas que ini-
ciaram a fase clínica estão sendo tes-
tadas aqui no Brasil: a da Universidade 
de Oxford em parceria com a AstraZe-
neca e a Fiocruz (inglesa), a da Sinovac 
em parceria com o Instituto Butantan 
(vacina chinesa), a da BioNTech/Pfizer 
e, mais recentemente, a desenvolvida 
pela Janssen Pharmaceuticals, do gru-
po Johnson & Johnson. Bahia, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Brasília, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul e São Paulo.

OMS diz que 202 
vacinas estão em 
desenvolvimento 
contra a Covid-19

PESQUISA

Fátima sanciona lei que libera 
os consórcios de saúde no RN
ATENDIMENTO EM SAÚDE | Consórcios regionais estão previstos na lei federal que criou o SUS e funcionam 
com o investimento financeiro integrado do Estado e municípios para a organização dos serviços de saúde 

Fátima Bezerra diz que o RN tem uma legislação moderna para fortalecer a saúde pública

Quatro vacinas contra a Covid-19 que iniciaram a fase clínica estão sendo testadas aqui no Brasil

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

MARCELO BEZERRA DE MELO 09650077405, CNPJ 29.155.466/0001-48, 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 Serviço de lavagem de veículos, localizada na 
Rua dos Camarões, nº 170, Centro, São Miguel do Gostoso-RN, CEP 59.585-000. 

Marcelo Bezerra de Melo 
Proprietário 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  

PAPAIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.247.248/0001-70, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA-LS, para extração de saibro e calcário para brita, numa área de 10,00 hectares, inserida na 
poligonal do Processo DNPM 848.233/2019, localizada em zona rural entre os municípios de Mossoró-RN e 
Upanema-RN. 
 

PAPAIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Requerente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia – LP para o PARQUE EÓLICO BOA ESPERANÇA II, atividade de geração de 
energia eólica, localizada na Fazenda Serrinha, S/N, Zona rural, situada no município de João Câmara- 
RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda  Câmara 
Diretor - Presidente 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia – LP para o PARQUE EÓLICO LIMOEIRO I, atividade de geração de energia 
eólica, localizada na Fazenda Andrade II, S/N, Zona rural, situada no município de Pedra Preta- RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara 
Diretor - Presidente 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia – LP para o PARQUE EÓLICO LIMOEIRO II, atividade de geração de energia 
eólica, localizada na Fazenda Limoeiro, S/N, Zona rural, situada no município de Pedra Preta- RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda  Câmara 
Diretor - Presidente 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia – LP para o PARQUE EÓLICO LIMOEIRO III, atividade de geração de energia 
eólica, localizada na Fazenda Baixa do Angicos, S/N, Zona rural, situada no município de Pedra Preta- 
RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda  Câmara 
Diretor - Presidente 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia – LP para o PARQUE EÓLICO LIMOEIRO IV, atividade de geração de energia 
eólica, localizada na Fazenda Boa Saúde, S/N, Zona rural, situada no município de Pedra Preta- RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda  Câmara 
Diretor - Presidente 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A inscrita sob o CNPJ: 32.849.284/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia – LP para o PARQUE EÓLICO LIMOEIRO V, atividade de geração de energia 
eólica, localizada na Fazenda Baixa da Beleza, S/N, Zona rural, situada no município de Pedra Preta- RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda  Câmara 
Diretor - Presidente 

 

Licença de Alteração 
 

Salina Costa Branca Alimentos do Mar Ltda, CNPJ 11.668.998/0001-13, com endereço Rodovia Br 304, Km 
32, Distrito Industrial, Mossoró/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Alteração  para ampliação da área de evaporação em 
7,17 ha, localizada no Sitio Logradouro SN , Zona Rural, Porto do Mangue/RN, CEP: 59.668-00. 

 
Davi Alves- Diretor 

 

Pedido de Licença Simplificada 
 
SYDNEY  ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: n° 001.045.404-78, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de ARÊS-RN. 

 
SYDNEY ARCANJO DE OLIVEIRA 

Proprietário 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 

UNIÃO BRASILEIRA DE MINERAÇÃO - LTDA, CNPJ: 07.912.650/0001-52, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE 
OPERAÇÃO – LRO com validade até 16/11/2022, em favor da atividade de Extração de Granito, localizada 
na Fazenda Fontes, as margens da RN, zona rural do município de Monte Alegre-RN.  
 

UNIÃO BRASILEIRA DE MINERAÇÃO 
Requerente 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
A “A & L DESIGNER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI” – WINDSERVICE ENERGY AND 
ENGINEER, inscrito sob CNPJ 15.594.950/0001-69, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – a Licença Simplificada, 
para um empreendimento geração de energia elétrica SOLAR de 1 MWac, localizado Faz. São Pedro, zona 
rural, Guamaré/RN.  

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA  
CEO - WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER 
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COMPRAS | Clientes devem ficar atentos para não comprar fora do orçamento e lojistas devem se distanciar 
de promoções enganosas; celulares e eletrônicos são as categorias com as maiores intenções de compras

Muitos são os consumidores 
que aguardam o dia 27 de 
novembro para adiantar 

as compras de Natal ou adquirir um 
produto de valor mais alto na promo-
ção da Black Friday. O dia especial 
de super descontos que surgiu nos 
Estados Unidos caiu no gosto de em-
presários e clientes em todo o Brasil. 
Mas os especialistas recomendam: 
é necessário planejamento da parte 
dos consumidores e ofertas reais nas 
lojas, para que todos saiam ganhando 
nesse período promocional.

Para Sarlyane Braga, professora 
de Economia da Estácio, os consumi-
dores devem se organizar para com-
prar o que realmente precisam nessa 
época e não estourar o orçamento. 
“Promoção é algo que seduz os olhos, 
então, se esse cuidado não for toma-
do, as pessoas acabam perdendo o 

controle financeiro. E em janeiro tem 
compras escolares, o início de ano 
que pode ser cheio de dívidas para 
alguns, então, as compras na Black 
Friday não podem interferir a ponto 
de prejudicar os compromissos que 
os consumidores virão a ter no ano 
seguinte”, afirmou.

As principais dicas da professora 
de Economia são a pesquisa em dife-
rentes lojas (online e física) antes de 
fechar a compra e a atenção com o 
limite do cartão de crédito. “É muito 
frustrante comprar de primeira e de-
pois encontrar o mesmo produto com 
um desconto ainda maior. Por isso, o 
recomendado é que os consumidores 
façam pesquisa de preço, verifiquem 
os descontos e, se forem comprar no 
cartão de crédito, que tomem cui-
dado para comparar o limite que o 
cartão oferece com a renda atual da 

pessoa. Se o cartão de crédito não for 
bem utilizado, pode ser uma arma-
dilha por causa dos parcelamentos”, 
explicou a especialista.

Para os lojistas, Sarlyane lembra 
que é necessário reconhecer quais 
produtos podem ser oferecidos na 
Black Friday com descontos reais, 
e adverte para que não anunciem 
promoções enganosas. “Se no dia an-
terior um produto saía por R$ 2 mil, 
e no dia seguinte, o lojista cria uma 
promoção dizendo que o mesmo pro-
duto custava R$ 5 mil antes, é uma 
falsa promoção. Isso pode prejudicar 
a imagem da empresa e o consumi-
dor atento pode recorrer ao Procon 
reclamando a fraude. A empresa pre-
cisa se programar verificando os seus 
estoques e optar por promoções jus-
tas, para evitar problemas futuros”, 
pontuou.

Professora de Economia Sarlyane Braga recomenda a pesquisa em diferentes lojas antes de fechar a compra e a atenção com o limite do cartão

Especialista dá dicas para 
consumidores na Black Friday

CELULARES E 
ELETRÔNICOS SÃO 
OS PRODUTOS MAIS 
PESQUISADOS EM 2020

Levantamento do Google re-
velou que celulares e eletrônicos 
são as categorias com maior ante-
cipação de pesquisa e intenção de 
compras para a semana da Black 
Friday 2020.  pesquisa também 
mostra os itens mais comprados 
antecipadamente, considerando 
que muitas lojas fazem promoções 
durante todo o mês. Nesse quesito, 
smartphones e gadgets aparecem 
na segunda e na terceira posição, 
respectivamente, encabeçados 
pela categoria moda. “Tradicio-

nalmente, celulares e eletrônicos 
são categorias de alta intenção de 
compras para a Black Friday”, diz 
o líder de insights para varejo do 
Google Brasil, Rodrigo Chamorro.

A pesquisa foi realizada com 
850 brasileiros conectados de 6 a 
8 de novembro e revela uma alta 
expectativa para a Black Friday, 
segundo Chamorro. “Um estudo 
encomendado pelo Google e rea-
lizado pela Provokers mostra que 
6 entre cada 10 consumidores de-
clararam que irão aguardar a Black 
Friday para comprar um produto 
que pretendem adquirir nos pró-
ximos 6 meses”, diz o especialista, 
que também frisa o planejamento 
do brasileiro: 62% pesquisam o que 
vão comprar com um mês ou mais 
de antecedência. 

Se no dia anterior um 
produto saía por R$ 2 mil, e 
no dia seguinte, o lojista cria 
uma promoção dizendo que 
o mesmo produto custava 
R$ 5 mil antes, é uma 
falsa promoção. Isso pode 
prejudicar a imagem da 
empresa”

“
SARLYANE BRAGA
ECONOMISTA

PAULO WHITAKER/REUTERS

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
A “A & L DESIGNER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI” – WINDSERVICE ENERGY AND 
ENGINEER, inscrito sob CNPJ 15.594.950/0001-69, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – a Licença Simplificada, 
para um empreendimento geração de energia elétrica EÓLICA de 1 MWac, localizado Faz. São Pedro, zona 
rural, Guamaré/RN.  

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA  
CEO - WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER 

 

 
 
 
 
 
 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

ALDERI JULIÃO DE LIMA, CNPJ 21.146.534/0001-09, 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, com prazo de validade até 31/01/2022, em favor do empreendimento para a Fabricação de 
produtos de pastelaria, localizada na Travessa Alexandre Câmara, nº 687, Centro, João Câmara-RN, CEP 
59.550-000. 

Alderi Julião de Lima 
Proprietário 

 

6º OFÍCIO DE NOTAS – 2ª CRI-NATAL/RN 
Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 

Substitutas–Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro –  
Pollyanna Berennície de Macedo Melo - Andréa Carla Monteiro de Carvalho 

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN 
Fones: (84) 3211-5995 – 3211-5217 – 3211-2316 

Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato 
do Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no Processo nº 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 760, 
Centro, na cidade de Natal/RN (CEP  59025-003) anexo ao 6º Ofício de Notas, em virtude da Intimação inicial não ter 
atingido os objetivos (comunicação direta com os convocados)  e atendendo ao determinado em Lei (§ 4º do art. 26 da 
Lei nº 9.514/1997) vem por meio deste convocar o Sr. Antônio Miguel Neto e s/m Francisca Antônia Ivanecia do 
Nascimento, Fiduciantes do apartamento nº 104 da Torre II "Residencial Ahead Lagoa Nova" do "Condomínio Lilac", da 
Rua Jornalista Francisco Sinedino, 1140, esquina com a Rua Joaquim Victor de Holanda, no bairro do Lagoa Nova, 
zona urbana/sul desta capital, para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação deste Edital, efetuem os devidos pagamentos das prestações vencidas e as que se vencerem até aquela 
data, juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais decorrentes da aquisição com alienação 
fiduciária, firmada com o Banco Bradesco S/A., face ao Contrato nº 000627663  de 03.06.2011, nos termos dos atos 
registrais lançados nesta 2ª CRI, na matrícula nº 57.910. Alertando que, a não quitação do débito decorrente das 
prestações em atraso até a data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da 
propriedade (imóvel)  ao Agente Fiduciário.  
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
Licença de Instalação (LI) para a extração das substâncias minerais Quartzo e Feldspato em uma área de 
20,00 ha com volume de extração de 1.000m³/mês, localizado no Sítio Riacho da Carnaúba, Zona Rural do 
Município de Lajes Pintadas – RN. Sob o processo ANM: 848.098/2013. 
 
Licença de Instalação (LI) para a extração das substâncias minerais Granito e Caulim em uma área de 20,00 
ha com volume de extração de 1.500 m³/mês, localizado no Sítio Cajueiro, Zona Rural do Município de 
Equador-RN. Sob o processo ANM: 848.313/2013 
 

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 
DIRETOR 

 

2x4 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

 

AVISO AOS LICITANTES
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - PROCESSO Nº 02610007.003067/2020-90

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 
03/12/2020, às 10:00 (dez) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, para 
contratação de empresa visando a conclusão da Unidade Didática de Processamento de 
Carnes/UDPC em Nova Cruz/RN. O edital com as demais especificações encontra-se à 
disposição com a CPL/EMATER, através do e-mail: cplemater.rn@gmail.com.

Natal, 17 de novembro de 2020
Wadme Inácio Bezerra

Presidente da CPL-EMATER-RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA 

CNPJ: 08.349.086/0001-74 
Rua João Batista Gurgel, nº 97 – CEP: 59795-000  

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 04 de dezembro de 2020, às 09h Fará licitação na modalidade Tomada de 
Preço nº 03/2020, que tem como objeto, a contratação de empresa para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, COM EMPREGO DE CBUQ, SOBRE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE, localizado na Rua Francisco 
Diógenes e Rua José Barra Neto, Zona Urbana do Município de Felipe Guerra/RN, referente ao Contrato Repasse nº 
1064416-52/2019 – SICONV nº885933, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto 
Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 
2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais 
normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade 
Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: 
https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes. 

 
Felipe Guerra/RN, 17 de novembro de 2020. 

WILEANO LEITE DE GÓIS 
Presidente da Comissão. 

 
2x7 

Pedido de Licença Simplificada 
 
IGNEZITA ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: n° 877.893.704-30, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de ARÊS-RN. 

 
IGNEZITA ARCANJO DE OLIVEIRA 

Proprietária 
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Conectando o foco no ensino vol-
tado para o “Conhecimento Para 
Um Novo tempo”, os colégios 

CEI Mirassol e Zona Sul vão disponi-
bilizar para seus alunos, a partir de 
2021, além da grade curricular regular, 
as chamadas “disciplinas eletivas”, que 
serão oferecidas sem custos adicionais. 
Com uma forma de ensino totalmente 
digital, as novas disciplinas opcionais 
envolvem temas de inovação como 
“Astronomia”, “Fotografia”, “Fabricação 

de Cosméticos”, “Criação de Aplicati-
vos” e “Mágica. 

Destacam-se ainda nas eletivas 
de inovação conteúdos como “Des-
vendando Fake News”, “Como Criar 
Games”, “Midialogia” e até mesmo 
“Gastronomia em Casa”, “Investigação 
Criminal e a Ciência”, entre outros que 
vão além do currículo tradicional.

Também, gratuitamente, os colé-
gios vão propiciar eletivas de aprofun-
damento, como “Português Olímpico”, 

“Física Olímpica”, “Geografia Olímpica” 
e “Matemática Olímpica”, que permi-
tem ampliar os conhecimentos de estu-
dantes que participam de “Olimpíadas 
Científicas”, por exemplo. De acordo 
com Bianca Vieira, diretora de ensino 
de ambas instituições de ensino, as ma-
térias eletivas, tanto no campo da ino-
vação, como no de aprofundamento, 
“foram desenvolvidas para que nossos 
estudantes exerçam sua autonomia e 
atuem como protagonistas das suas 

escolhas em um ambiente escolar ain-
da mais engajador que vai ao encontro 
das suas curiosidades individuais”.

Além das eletivas, os colégios te-
rão em 2021 em sua grade curricular 
regular, disciplinas como Educação 
Financeira e Escrita Criativa (6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental), Empre-
endedorismo e atualidades (Ensino 
Médio) e Terapia ocupacional, Avalia-
ção de Interesse Profissional, assim 
como Projeto de Futuro: Pensando a 

vida e a profissão para alunos do pré-
-vestibular. “O mundo está mudando 
de forma acelerada e as tecnologias, 
preferências, tendências e certezas 
são inconstantes. Diferentemente das 
outras gerações, o jovem do século XXI 
domina e está inserido em uma verda-
deira e contínua revolução tecnológica, 
na qual tem, literalmente, o mundo em 
suas mãos. A escola precisa atender às 
necessidades atuais dos seus alunos”, 
explica Bianca Vieira.

Duas escolas vão ensinar astronomia e 
outras disciplinas inovadoras em Natal
EDUCAÇÃO DO FUTURO | Colégios CEI Mirassol e Zona Sul vão disponibilizar para os alunos grade de “disciplinas eletivas”, que serão disponibilizadas de forma ensino totalmente digital. 
As novas disciplinas opcionais para os aulunos envolvem temas de inovação como “Astronomia”, “Fotografia”, “Fabricação de Cosméticos”, “Criação de Aplicativos” e “Mágica

REPRODUÇÃO

Além das eletivas, os colégios terão em 2021 em sua grade curricular regular, disciplinas como Educação Financeira e Escrita Criativa, Empreendedorismo e atualidades e Terapia ocupacional, Avaliação de Interesse Profissional

AGÊNCIA BRASIL

Brasileiros e brasileiras de 45 a 55 
anos estão consumindo mais 
alimentos ultraprocessados du-

rante a pandemia. O consumo desses 
produtos nessa faixa etária era de 9% 
em outubro de 2019, enquanto em ju-
nho deste ano saltou para 16%. É o que 
mostra um novo estudo do Datafolha, 
encomendado pelo Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec).

O levantamento feito em 2020 
abordou pessoas entre 18 e 55 anos 
pertencentes a todas as classes econô-
micas e de todas as regiões do Brasil, 
e revela que salgadinhos de pacote ou 
biscoitos salgados foram os produtos 
campeões de consumo em compara-
ção com o levantamento realizado em 
2019, subindo de 30% para 35% a pro-
porção de pessoas que os consomem. 
O segundo lugar no ranking ficou para 

margarina, maionese, ketchup ou ou-
tros molhos industrializados, cujo con-
sumo subiu de 50% para 54% em 2020.

Na opinião da nutricionista do Idec 
Ana Paula Bortoletto, a tendência de 
consumir os processados deve conti-
nuar, “tendo em vista que nesse mo-
mento as políticas adotadas até agora 
para promover a alimentação saudável 
durante a pandemia foram muito tími-
das e houve um aumento da publicida-
de e do apelo, tanto pela conveniência, 
quanto pela comodidade do consumo 
de ultraprocessados”.

A nutricionista aponta também 
que o aumento no preço dos alimen-
tos saudáveis é outro fator. “Ao mesmo 
tempo houve uma redução do acesso, 
da facilidade e da competitividade dos 
alimentos mais saudáveis, inclusive até 
em relação ao preço, o que a gente tem 

visto é aumento de preço de alimentos 
que são considerados saudáveis, como 
arroz e feijão”. 

Analisando as regiões, 57% da po-
pulação no Sudeste relatou consumir 
margarina, enquanto em 2019, 50% das 
pessoas dessa região consumiram esse 
produto. Em segundo lugar ficaram 
os sucos de fruta em caixa ou lata ou 
refrescos em pó, com um aumento de 
30% para 36% no período. Em relação 
à escolaridade dos participantes, 33% 
das pessoas que estudaram até o ensi-
no fundamental consumiram salsicha, 
linguiça, mortadela, presunto e outro 
alimento embutido em 2020, enquanto 
esse consumo era de 24% no ano an-
terior. Além disso, 51% dos indivíduos 
com essa mesma escolaridade utiliza-
ram margarina, maionese, ketchup e 
outros molhos industrializados. Consumo em comparação com o levantamento realizado em 2019 subiu de 30% para 35%

Consumo de alimentos processados 
aumenta durante pandemia de Covid

SAÚDE
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EMANUISMO

LANÇAMENTO | Artista natalense lança na próxima sexta-feira 20 um vídeo
da música “Ansiedade”, que traz letras densas sobre o sentimento

O natalense � ales Gabriel, 
mais conhecido pelo nome 
artístico TKZIN, vai lançar 

na próxima sexta-feira 20 o clipe 
de “Ansiedade”. As músicas do 
jovem adotam como características 
principais refrãos fortes, � ows 
cantados e letras carregadas de 
sentimentos íntimos e densos. 
Produzido pela NAV.Noar, o vídeo 
de “Ansiedade” promete ser uma 
síntese desse universo e apresentará 
ao público o trabalho visual que 
está por vir.

� ales foi criado em meio ao 
samba. Na adolescência, conheceu 
o rock e mais tarde se encantou 
pelo rap. Em pouco tempo, ele se 
tornou MC através de batalhas de 
rima e escolheu o trap (subgênero 
mais grave, arrastado e festivo 
do rap) como instrumento para 
musicar os próprios sentimentos. 
O artista também foi fundador e 
integrante do ÚltimaDose, grupo de 
rap natalense. 

NAV.NOAR
 A NAV.Noar é uma produtora 

natalense com foco no audiovisual, 
nascida na periferia da Cidade 
da Esperança. A NAV realizou 
projetos com vários músicos 
da capital potiguar, criando 
videoclipes considerados “fora da 
caixa” e produzindo audiovisual 
para artistas de todos os alcances, 
gêneros musicais e classes sociais, 
mas principalmente para os 
periféricos, já que a NAV tem como 
� loso� a o fomento da arte e cultura 
para todos. 

QRCODE DA LIVE

Acesse e siga
para o YouTube 

para acompanhar 
o lançamento

na próxima
sexta-feira

TKZIN 
DEBATE A 

ANSIEDADE EM 
NOVO CLIPE 

EMANUISMO

Músicas do jovem TKZIN adotam como características principais refrãos fortes

Em 2019, o clipe da casa 
“DINIZ K9 - Camisa 9” foi indicado 
ao “Prêmio Hangar”, marco que 
consolidou a produtora entre 
as referências do audiovisual 
potiguar. Em 2020, mesmo 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus, a NAV conseguiu se 
reinventar e continuou produzindo 
remotamente projetos visuais que 
impactaram na cena cultural da 
cidade.

Para 2021, a equipe por 
trás da NAV almeja um grande 
crescimento, que deve ser 
fortalecido por uma nova estrutura 
e, especialmente, por ideias 
diferenciadas. Tudo isso para que o 
acesso à cultura siga � rme e ainda 
para continuar fomentando a 
criação autoral cinematográ� ca e 
audiovisual do Rio Grande do Norte.



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

IMPORTANTE 
Já é hora de o Governo 

do Estado voltar a passar 
informações o� ciais sobre dados 
de Covid-19 no RN. São muitas 
as conversas nas redes sociais 
e grupos de WhatsApp sobre 
hospitais particulares cheios, � las 
grandes nos laboratórios e muitos 
exames positivados.  

SITUAÇÃO 
Há também o dado divulgado 

pelo jornal O Globo e repercutido 
nesta coluna que coloca Natal 
entre nove capitais do Brasil 
com enorme salto no número 
de casos de infecção pelo novo 
coronavírus.  

PRECAUÇÃO 
Antes que comecem os 

compartilhamentos com notícias 
falsas, convém pensar em 
atualizar os dados o� cialmente 
à imprensa. No site do governo 
há dias não se publica nenhuma 
informação sobre Covid-19 no 
Estado, embora dados estejam 
sendo atualizados no site 
portalcovid19.saude.rn.gov.br. 

BARREIRA NO AEROPORTO 
Outro ponto sobre a 

possibilidade de uma segunda 
onda – mesmo que a primeira 
nem tenha acabado – é a questão 
dos aeroportos. O Governo do 
RN segue as recomendações 
do Comitê Cientí� co contra a 
Covid, que é coordenado no 
Nordeste pelo neurocientista 
Miguel Nicolelis, que já alertou 
publicamente sobre a necessidade 
de barreira sanitária nesses locais. 

PERIGO 
O deputado estadual 

Hermano Morais (PSB) chamou 
a atenção para o fato de que o 
aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante continua totalmente 
aberto para quem chega, inclusive 
de países onde a 2ª onda está 
con� rmada. E cobrou a presença 
de barreira sanitária no local. 

BANDEIRA VERMELHA 
Desde ontem, as notícias 

sobre o crescimento da Covid-19 
nas regiões Sul e Sudeste são 
preocupantes. Em São Paulo, 
segundo a imprensa nacional, as 
UTI’s dos hospitais privados já 
estão lotadas e a quarentena por 
lá foi prorrogada. E vale ressaltar: 
países da Europa já estão 
adotando lockdown total. 

REVERSÃO 
Ressaltando que o Imperial 

College avisou que a taxa de 
contágio da Covid-19 voltou a 
crescer no Brasil, com o índice 
� cando acima de 1 e sugerindo 
reversão da tendência de 
estabilização da disseminação do 
coronavírus no país. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Na CNN Brasil, uma 

médica cardiologista dona 
de rede de hospitais privados 
que atendem em SP e outros 
estados garantiu que o 
aumento de casos de Covid-19 
está afetando especialmente 
pessoas de classe alta. Assim 
como ocorreu no início da 
pandemia aqui no País. 

>>Deu no O Globo: Obama 
diz que Bolsonaro despreza 
ciência como Trump, mas 

>>O ministro da Educação 
recompôs a ala militar no MEC 
em busca de apoio. A informação 
saiu na imprensa nacional, que 
destaca que a sua permanência 
no cargo é incerta. “Após quatro 
meses na cadeira, Milton Ribeiro 
tenta se fortalecer, sob críticas 
de ser ausente na condução da 
pasta, que só repassou até agora 
30% dos recursos prometidos 
para ajudar escolas no retorno às 
aulas”. 

 

com Biden terá ‘oportunidade 
de redefinir relação’ com 
EUA. O ex-presidente afirmou 
que as raízes do trumpismo 
já estavam presentes na 
oposição republicana e fala do 
lançamento do livro sobre seu 
período na Casa Branca, em que 
classifica Lula como líder com 
‘os escrúpulos de um chefão 
mafioso’. 
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NÃO TRANSFERIU 
Sobre o resultado das eleições 

municipais no RN, a coluna 
destaca a pí� a transferência 
de votos do senador Styvenson 
Valentim aos concorrentes do 
Podemos. Dentro do cenário 
previsto para o pleito, de que os 
“outsiders” não teriam vez como 
aconteceu em 2018. 

PÓS-DERROTA 
Derrotada em Mossoró, a 

ainda prefeita Rosalba Ciarlini 
publicou pronunciamento nas 
suas redes sociais após o resultado 
das urnas. Ela agradeceu pelos 
votos recebidos e garantiu que nos 
últimos três anos e dez meses “tirou 
Mossoró do buraco” e a colocou “de 
pé”. “Obrigada pela oportunidade 
de contribuir para a nossa cidade 
se transformar, se recuperar e se 
reconstruir”, a� rmou. 

VENTO BOM... 
Em entrevista à 95FM, Na 

Hora do Café, com Ciro Pedroza, 
o consultor político potiguar 
de sucesso nacional Gaudêncio 
Torquato avaliou a ida de 
Guilherme Boulos ao segundo 
turno com Bruno Covas em São 
Paulo: “Sinto vento favorável ao 
Boulos nesses dias, é possível 
crescimento dele. Não vai ser tão 
fácil para Covas”. 

...PARA BOULOS 
Para Guadêncio, Boulos 

ganhou o gosto do eleitor 
paulistano, mais particularmente 
o eleitorado jovem. “Quem diria, 
há tempos atrás ele aparecia como 
um sujeito marginalizado, como 
líder de invasões a propriedade, 
como um devastador”, lembrou. 

AVANÇO 
Depois do primeiro turno das 

eleições, a Câmara Municipal de 
SP viu avanço da esquerda. No 
impulso do crescimento de Boulos, 
o PSOL triplicou a bancada. Mas o 
MBL também cresceu na Casa. 

VOTO FACULTATIVO INFORMAL 
A taxa de abstenções 

nessas eleições foi tão alta que 
especialistas estão avaliando que 
o Brasil viveu um pleito em que o 
voto foi informalmente facultativo. 
Os estudiosos ligam esse dado à 
covid-19, a uma “eleição fria” e à 
descrença  

DIVULGANDO 
Em Mossoró, a população da 

região pode agendar consultas 
gratuitas para atendimentos 
de � sioterapia pulmonar 
para pacientes pós-Covid. Os 
atendimentos são oferecidos 
pela Clínica Integrada de Saúde 
(CIS) da UnP, integrante da rede 
Laureate, seguindo os protocolos 
de segurança relacionados à 
Covid-19. 

Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, voou de Brasília 
ao RN para votar para prefeito e vereador de Natal

A vereadora Nina Souza (PDT) não 
perdeu tempo e já estava nesta terça 
plena e mascarada no plenário
da Câmara Municipal de Natal após a 
reeleição confirmada no domingo



Utilização do VAR gera discussão até dentro das próprias TVs
Durante muito tempo e até 

hoje é meio assim, a televisão 
aberta sempre resistiu às 
transmissões de tênis, vôlei e 
até basquete, porque os jogos 
nunca têm hora para terminar. 
Os comprometimentos na grade 
de programação sempre são 
inevitáveis.

O futebol, pós-VAR, não chega 
a tanto e embora sua utilização se 
limite para determinados casos 

- situações de gol, pênalti, cartão 
vermelho e erro de identi� cação -, 
as paralisações, especialmente aqui 
no Brasil, são muito demoradas.

E nem sempre de forma 
satisfatória, porque erros ainda 
são cometidos, mesmo depois 
da veri� cação e até provocando 
distorções em alguns resultados.

O grande problema, parece, 
ainda é o desconhecimento. A 
falta de um melhor treinamento 

e a di� culdade em usar o 
equipamento. Não é normal, por 
exemplo, o tempo gasto para traçar 
linhas de impedimento, o que 
em qualquer televisão se faz em 
questão de segundos.

A dinâmica do jogo, por tudo 
isso e mais um pouco, foi alterada 
de forma muito importante. E 
tempo, em televisão, não se estoca. 
A demora nessas decisões sempre 
cai na conta de alguém.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Áries, a quarentena não está valendo para os astros 
e nesta quarta vai ter uma superaglomeração em 
Capricórnio. Júpiter e Plutão, que já estavam lá, ganham 
reforço da Lua. Esse trio parada dura promete trazer 
resultados positivos e importantes no âmbito profi ssional.

Vênus continua o rolê em seu signo, porém, hoje, nossa 
fada sensata forma um aspecto negativo ao chatinho 
Saturno - também conhecido como Chaturno pelos mais 
íntimos. Essas energias podem causar um sentimento de 
decepção e atrapalhar o otimismo.

Quarto com Q, de que maravilha, Touro! Hoje, 
decididamente, o dia será mais agradável e você pode 
pensar em usar algumas horas para os seus cuidados 
pessoais. Os obstáculos mais prementes parecem ter 
encontrado uma solução deixando você mais otimista.

Hoje, o Sol em trânsito a 18 graus de seu signo forma um 
aspecto maravigold com o chatinho Saturno, que está 
em retrogradação. Essa confi guração é ideal para você 
parar de ser doidx e voltar pra casinha! Ela ajuda no bom 
equilíbrio funcional e mental e isso deve ser muito útil.

Apesar de seus esforços, as coisas podem estar 
demorando para lhe oferecer os resultados desejados, 
mas você não deve desistir de seus objetivos, meu 
cristalzinho. E o dia de hoje deve te trazer um alento 
nesse sentido.

Capricórnio é o endereço da aglomeração delicinha 
que vai rolar hoje! Mas atenção: só os astros estão 
convidados! Por mais rolezeiro que você seja, sossega 
o facho e fi ca em casa, Sagita!  Ações e atividades 
precisarão se voltar para o campo profi ssional.

Saudade de uma aglomeração, né, minha fi lha?! Olha, no 
céu, os astros não estão dispostos a passar saudade, não, 
viu? E o local do fervo é Capricórnio. Além de Saturno, 
Júpiter e Plutão, que já estão por lá há alguns meses, a 
Lua também começa seu rolê neste signo. 

Caprica, o dia de hoje deve passar por uma grande 
mudança energética. Entre elas o fato de a Lua estar em 
seu signo. Aproveite o dia de hoje para olhar para trás 
e admirar o percurso percorrido durante todo este ano 
de pandemia. 

Segura o forninho, Leão! Hoje rola uma confi guração 
tensa entre a fada sensata Vênus e velho Saturno. Isso 
pode causar uma sensação de tristeza ou ainda de 
decepção, pois, apesar de seus esforços, você pode 
sentir que consegue obter um resultado fi nanceiro.

Preparadx para passar aquele pano maroto, Aquário? 
Pois é, meus consagrados, hoje você pode estar mais 
focadx em seu relacionamento afetivo ou amoroso. O 
dia de ontem estimulou as tretas no relacionamento e, 
depois da tempestade, vontade de consertar as coisas.

A Lua cresce no signo de Capricórnio e promove uma 
mudança energética intensa. Isso representa sinal 
verde para a realização de muitos projetos pessoais e 
profi ssionais. Mas atenção: suas iniciativas precisam ser 
bem delineadas para obter uma base segura e positiva.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Uma das séries mais vendidas 
da televisão brasileira e também 
premiada, “Escola de Gênios” 

estreia sua 4ª temporada, dia 23, às 
14h no Gloob...Em 2019, “EG” 
foi ganhadora do Grande Prêmio 
da Academia de Cinema, como 
“Melhor Série do Ano”.Em 
vídeo, Faa Morena comunicou 

ontem seu desligamento da Rede 
TV!...Foram 17 anos de casa e 

de “Ritmo Brasil”.A dupla Rick 
& Renner comanda o “Música na 
Band”, sexta-feira, às 22h45.O 

“Saia Justa”, do GNT, nesta quarta, 
22h30, terá a cantora Iza em um dos 
blocos, comentando sobre a situação 
da mulher negra nos dias de hoje...

Falando das suas conquistas e do que 
ainda precisa mudar.Única novela 

inédita no ar, “Amor Sem Igual” 
continua com resultados muito 

bons...Diariamente colocando a 
Record na vice-liderança em seu 

horário de exibição.A fraca “The 
Mandalorian”, cartaz de “Tela 

Quente”, marcou 17,49 pontos em 
São Paulo. Foi muito.

JUSTIÇA SE FAÇA
Autoridade em arbitragem, 

Arnaldo Cezar Coelho desde 
o começo se colocou contra a 
aplicação do VAR. Não contra a ideia, 
mas ao exagero na sua utilização: 
“o torcedor não sabe mais se vibra 
ou não, grita gol ou não. Ficou 
complicado”.

O próprio Arnaldo repetiu 
à coluna muito do que falou no 
SporTV: o único que está ganhando 
com isso, por enquanto, é o inventor 
do aparelho.

E DISSE MAIS
Arnaldo também entende que 

as próprias de� ciências técnicas 
tornam o VAR bem discutível. 
As câmeras nem sempre estão 
posicionadas para traçar a linha do 
impedimento corretamente ou se a 
bola entrou ou não entrou no gol.

As discussões, segundo ele, 
continuam sendo as mesmas ou 
maiores ainda. O árbitro, ao botar 
o dedo no ouvido e seguir o que 
lhe foi passado, está transferindo 
autoridade – “o VAR corrói a 
autoridade do árbitro”.

INSCRIÇÕES
Em dia a ser defi nido, a Band 
abrirá em dezembro as inscrições 
para a próxima edição do 
“MasterChef” – versão Amadores.
O programa, em 2021, voltará 
ao antigo formato, com vencedor 
anunciado no encerramento da 
temporada. 

INSTAGRAM

MESMA LINHA
Ex-árbitro e comentarista de 

arbitragem, Paulo Cesar Oliveira tem 
opiniões bem parecidas. Acha que 
os árbitros não decidem em campo e 
transferem a responsabilidade para 
a cabine. 

O objetivo do VAR, segundo 
PCO, é “corrigir erros claros e óbvios, 
mas na prática há um excesso 
de checagens e revisão de lances 
interpretativos”, contrariando a 
� loso� a da mínima interferência.

MUITO CLARO
Paulo Cesar Oliveira entende que 

falta um especialista para trabalhar e 
analisar a imagem.

“Senti isso quando comecei a 
trabalhar na Globo. Os árbitros não 
treinam, só utilizam a ferramenta nos 
jogos”, conclui.

VOCÊ SABIA?
Em Souza, na Paraíba, via IPTV, 

existe um canal de televisão com o 
nome de TV Manchete.

“Um canal que homenageia a 
antiga”, com o mesmo logo e o slogan 
“Você em primeiro lugar”.
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DECISÃO | Clube revelou que o centroavante Gabriel não se recuperou de dores na coxa direita. Além do dele, 
time carioca não terá o atacante Pedro, o volante Thiago Maia, o lateral Filipe Luís e o zagueiro Rodrigo Caio

Gabigol vai desfalcar o 
Flamengo contra o São 
Paulo na Copa do Brasil

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

A vacinação contra a covid-19 
não vai ser obrigatória para os 
atletas que participarem dos Jo-

gos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados 
para 2021 devido à pandemia do novo 
coronavírus. 

O recado foi dado nesta terça-feira 
pelo alemão Thomas Bach, presidente 
do Comitê Olímpico Internacional 
(COI), durante uma visita ao estádio 
Olímpico de Tóquio, local das cerimô-
nias de abertura e encerramento do 
evento e de provas de atletismo.

“Exigir a vacinação seria ir longe 
demais”, disse Bach, reiterando o com-
promisso do COI de garantir as melho-

res condições para os atletas. 
Apesar de afirmar que a vacina não 

será obrigatória, por se tratar de “uma 
questão de saúde individual”, o dirigen-
te do Comitê Olímpico Internacional 
comentou que a entidade vai incenti-
var os esportistas a se vacinarem.

Thomas Bach terminou nesta ter-
ça-feira uma visita de dois dias à capital 
japonesa, que teve como principal ob-
jetivo reforçar a confiança dos atletas, 
dos japoneses e dos patrocinadores 
quanto à realização dos Jogos Olímpi-
cos Tóquio-2020, que agora serão pro-
movios de 23 de julho a 8 de agosto de 
2021.

O técnico Rogério Ceni ganhou 
mais um importante desfalque 
no Flamengo para a partida 

contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 
no estádio do Morumbi, na capital pau-
lista, pela rodada de volta das quartas 
de final da Copa do Brasil. Nesta terça, 
o clube revelou que o centroavante Ga-
briel não se recuperou de dores na coxa 
direita e por isso nem foi relacionado.

“Na segunda-feira (16.11), o atleta 
Gabriel Barbosa realizou exame, que 
constatou fadiga acentuada na coxa 
direita”, informou o Flamengo em suas 
redes sociais. O centroavante começou 
a sentir fortes dores na coxa direita 
durante a partida contra o Atlético 
Goianiense, no último sábado, no es-
tádio do Maracanã, pelo Campeonato 
Brasileiro.

Além de Gabriel, Rogério Ceni não 
vai poder contar com o atacante Pedro, 
o volante Thiago Maia, o lateral-es-
querdo Filipe Luís e o zagueiro Rodrigo 
Caio, que se recuperam de lesão. O meia 
Diego está em recondicionamento físi-
co. O também meia Everton Ribeiro e o 
lateral-direito chileno Isla jogam nesta 
terça-feira pelas Eliminatórias da Copa 
de 2022 e é improvável que tenham 
condições de estar em campo contra o 
São Paulo nesta quarta.

Como perdeu na ida por 2 a 1 no 
Maracanã, a equipe rubro-negra preci-
sa vencer por dois ou mais gols de dife-
rença para avançar direto às semifinais 
da Copa do Brasil. Se ganhar por um, 

leva a decisão para os pênaltis. Não há 
critério de “gol fora de casa” no torneio.

Também nesta terça-feira, o Fla-
mengo confirmou a alta gravidade do 
problema de Thiago Maia, que lesio-
nou os ligamentos do joelho no jogo 
contra o Atlético Goianiense. A forma 
de tratamento ainda está sendo discu-
tida com o departamento médico do 

Lille, clube francês que tem contrato 
com o volante.

O Flamengo não deu uma previsão 
de retorno de Thiago Maia, mas inter-
namente já não contam com o volante 
até o fim desta temporada, que vai até 
o final de fevereiro. O jogador está em-
prestado pelo Lille até o fim de junho 
de 2021.

Atacante sentiu fortes dores na coxa direita durante a partida contra o Atlético Goianiense

A competição de clubes será disputada no Catar entre 1.º e 11 de fevereiro de 2021

Alemão Thomas Bach, presidente do COI

Bach afirma que vacina não será 
obrigatória para atletas em Tóquip

JOGOS OLÍMIPICOS

A Fifa anunciou nesta terça-
-feira as datas do Mundial de 
Clubes de 2020. Por causa do 

impacto da pandemia do novo coro-
navírus, a competição será disputada 
no Catar entre 1.º e 11 de fevereiro 
de 2021. A entidade resolveu adiar o 
começo da disputa para compensar 
a mudança de datas de todas com-
petições continentais que dão vaga o 
torneio. Pelo cronograma inicial, ele 
seria disputado em dezembro deste 
ano. Assim como em edições ante-
riores, serão sete participantes.

Em comunicado oficial, a Fifa 
explicou que escolheu o mês de fe-
vereiro de 2021 porque justamente 
em janeiro se encerra uma das com-
petições que dá vaga ao Mundial. A 
Copa Libertadores, por exemplo, tem 
a decisão marcada para o estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 
30 de janeiro, somente dois dias an-
tes da abertura do torneio. Os demais 
representantes de cada continente 
devem sair ainda neste ano.

Até agora estão confirmados 
neste Mundial de Clubes o Bayern 
de Munique, vencedor da Liga dos 
Campeões da Europa, e o Al-Duhail, 

campeão nacional do Catar. Todos os 
outros continentes ainda vão indicar 
os representantes. O próximo parti-
cipante a ser conhecido virá da final 
da Liga dos Campeões Africana. No 
próximo dia 27, os dois grandes rivais 
do futebol egípcio Al Ahly e Zamalek 
vão se enfrentar no Cairo.

Caso algum brasileiro ganhe a 
Libertadores e se classifique para o 
Mundial, o calendário ficará ainda 
mais apertado. Para o mês de feve-
reiro está previsto o fim do Campe-
onato Brasileiro e ao mesmo tempo 
o início das competições válidas 
pela temporada de 2021. O País tem 
como representantes nas oitavas de 
final da Libertadores seis equipes: 
Internacional, Grêmio, Athletico-PR, 
Santos, Palmeiras e Flamengo.

No mesmo comunicado, a Fifa 
oficializou que por causa da pande-
mia cancelou para 2020 as disputas 
de dois torneios femininos: o Mun-
dial Sub-20, que estava marcado para 
a Costa Rica, e o Mundial Sub-17, pre-
visto para a Índia. A tendência é as 
duas competições serem disputadas 
somente em 2022 e com as respecti-
vas sedes mantidas.

Fifa define Mundial de Clubes 
para fevereiro de 2021

CATAR


