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“Não relaxem”, diz 
Fátima após alta
de casos de Covid
PANDEMIA. 6 E 7 | Governadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, fez um apelo nesta sexta-feira 27 para 
que a população intensifique os cuidados para evitar a 
contaminação pelo novo coronavírus.
Nas últimas duas semanas, o número de novos casos 

de Covid-19 subiu quase quatro vezes no RN, de acordo 
com a plataforma “Monitora”, da Fiocruz.
Diante do aumento no número de casos, Governo do 
Estado vai aplicar 24 mil inquéritos sorológicos para 
rastrear a imunidade da população ao novo coronavírus.

Marianna Almeida quer 
priorizar desenvolvimento

PGR entra com ação no 
STF contra “Moto Legal”

Com 18 anos, Regiane é a 
vereadora mais jovem do RN

RN tem 238 mil pessoas 
procurando emprego

Definidos os classificados 
à próxima fase da Série D

ENTREVISTA. 2 | Prefeita eleita de Pau 
dos Ferros, advogada afirma que 
outra área que receberá prioridade 
será o investimento na saúde

INCONSTITUCIONAL. 10 | Para Augusto 
Aras, lei sancionada no RN “invadiu a 
competência privativa da União para 
legislar sobre trânsito e transporte”

ENTREVISTA. 4 | Eleita com 324 votos 
pelo PL, Regiane será a única mulher 
a ocupar uma cadeira na Câmara 
Municipal de Tenente Laurentino Cruz

TRABALHO. 11 | Número representa 
taxa de desocupação de 17,3% entre 
os potiguares, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios

FUTEBOL. 16 | Três representantes 
potiguares na quarta divisão 
avançaram. ABC (foto) e Globo se 
enfrentam; América pega o Coruripe

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN JOSÉ ALDENIR / AGORA RN CEDIDA JOSÉ ALDENIR / AGORA RN RENNÊ CARVALHO / ABC

Retratos e faces da 
Comunidade do Reduto 

AUDIOVISUAL. 13 | Exposição fotográfica inspirada no documentário “Rosa de Aroeira” será lançada
na próxima segunda-feira. Doc registra a vida e o cotidiano de um grupo de quatro mulheres

residentes na comunidade do Reduto, localizada no município de São Miguel do Gostoso
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A advogada Marianna Almeida, 
de 33 anos, atingiu duas marcas 
importantes nas eleições de 

2020. Além de ser a primeira mulher 
eleita para a Prefeitura de Pau dos Fer-
ros, município polo do Alto Oeste Poti-
guar, ela foi responsável por encerrar a 
hegemonia da tradicional família Rêgo 
no poder municipal.

Eleita pelo PSD com 54,22% dos vo-
tos, ela frustrou o plano de reeleição do 
atual prefeito Leonardo Rêgo (DEM), 
que ficou em 2º lugar, com 44,71% dos 
votos. Para Marianna, que visitou a re-
dação do Agora RN nesta sexta-feira 
27, o resultado das urnas é reflexo do 
desejo de mudança por parte da popu-
lação pau-ferrense.

“O povo quis mudança. A gestão 
atual está defasada, deixando a desejar 
em diversas áreas importantes, como a 
saúde. Realizei algumas visitas às casas 
dos moradores, e encontrei pessoas 
chorando, clamando por saúde. Todo 
esse desgaste fez com que a população 
apostasse no novo. Apostasse em Ma-
riana e Renato”, comenta, dividindo os 
louros da vitória com o vice-prefeito 
eleito, Renato Silva (PL).

O investimento na saúde pública, 
aliás, será prioridade da nova gestão. 
Desde quarta-feira 25, Marianna tem 
se reunido com deputados estaduais, 
federais e senadores a fim de viabilizar 
recursos e emendas para a estrutura-
ção do serviço em Pau dos Ferros. Um 
encontro com a mesma finalidade tam-
bém aconteceu com a governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.

“As portas estão abertas para a gen-
te. Estamos firmando muitas parcerias, 
e elas estão comprometidas em nos aju-
dar. Estou muito feliz com essa viagem a 
Natal, porque tem sido bem proveitosa. 

As obras são importantes, mas a gente 
não pode esquecer das pessoas. Elas 
notaram em nossas propostas a possi-
bilidade de serem tratadas de igual para 
igual, com respeito e participação”, reve-
la, ao reforçar que vai aproximar o poder 
público da população.

Esse desejo de justiça social, carac-
terístico da mulher que já foi assessora 
jurídica, diretora da unidade local do 
Detran e controladora do Município 
e da Câmara Municipal, compôs a 
campanha eleitoral de Marianna, que 
permitiu o protagonismo popular des-
de a elaboração do plano de governo, 
realizado, pela primeira vez na história 
do munícipio, de forma participativa.

Marianna foi surpreendida, no últi-
mo dia para a apresentação do pedido 

de registro de candidatura na Justiça 
Eleitoral, com a missão de encabeçar 
a disputa pelo Executivo da cidade de 
mais de 27 mil habitantes.

“Houve muitos entraves. Com a im-
possibilidade da candidatura do doutor 
Nilo Figueiredo, tive que ser a cabeça 
de chapa. Tudo aconteceu de forma 
repentina, na urgência, faltando poucos 
dias para as eleições. Mas deu tudo cer-
to”, confidencia, sem negar a satisfação 
com o desempenho alcançado.

CAMPANHA
Marianna Almeida expõe que, 

quando se candidatou, não imagina-
va ser eleita, mas com a aproximação 
do pleito percebeu que os eleitores 
tinham o mesmo sentimento de espe-

rança e desejo de renovação que ela. 
“A campanha foi ganhando propor-
ções inimagináveis. Tudo aconteceu 
de forma muito natural e espontânea. 
As pessoas perceberam que a gente 
tinha um projeto de mudança positiva 
para cidade, que aliava desenvolvi-
mento com justiça social”, afirma.

A conquista da confiança da popula-
ção se deve, segundo a prefeita eleita, ao 
fato dela e seus aliados mostrarem que é 
possível fazer uma gestão pública mais 
próxima dos moradores, entendendo 
quais são os seus anseios e as oportuni-
dades que cada um tem consigo.

Esse novo “fazer política” é, de 
acordo com Marianna, o novo retrato 
do contexto político no município. 
“Pau dos Ferros deixou de lado uma 

gestão oligárquica e prepotente. O atu-
al prefeito deu sua contribuição para a 
cidade, mas o povo queria outra forma 
de governar. Eu acredito que essa mu-
dança permanecerá”, reflete.  

ALIANÇA
Além do Executivo, Marianna co-

memora o resultado no Legislativo, já 
que, das 11 cadeiras da Câmara Muni-
cipal de Pau dos Ferros, seis são favo-
ráveis a seu mandato. “Os vereadores, 
que além de tudo são meus amigos, 
serão parceiros dessa gestão. Eu tenho 
um relacionamento muito amigável 
com todos. Já deixei claro que juntos 
iremos fazer uma gestão histórica na 
nossa cidade”, anuncia.

FUTURO
Desde criança, Marianna Almeida 

sonhava em ser política, pois entende 
que o ser humano é um ser político, 
e, dessa forma, é possível desenvolver 
um projeto que beneficie a todos. “Só 
tenho a agradecer ao povo de Pau dos 
Ferros que me olhava com olhar de 
esperança na mudança. Estou aqui 
pronta para somar esforços e lutar pelo 
nosso povo”, reconhece.

A prefeita eleita firma o compro-
misso em ofertar, de forma digna e de-
mocrática, serviços essenciais, como 
saúde, educação e habitação, além de 
buscar gerar emprego, promover pro-
jetos sociais e melhorar a qualidade de 
vida dos paus-ferrense.

“Daqui a 4 anos, eu imagino a cidade 
desenvolvida, com indústrias, porque 
nós precisamos de geração de emprego e 
renda. Uma Pau dos Ferros melhor, mais 
humana é possível. Não é utópico. Quero 
que o amor e o respeito sejam as bandei-
ras principais”, encerra.

Marianna Almeida quer priorizar 
desenvolvimento econômico e social
ENTREVISTA  | Prefeita eleita de Pau dos Ferros, advogada afirma que outra área que receberá prioridade será o investimento na saúde pública. Desde quarta-feira 25, Marianna Almeida 
tem se reunido com deputados estaduais, federais e senadores a fim de viabilizar recursos e emendas para a estruturação do serviço na cidade, que é município-polo do Alto Oeste

Prefeita eleita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida (PSD) desbancou Leonardo Rêgo (DEM), de uma das famílias mais tradicionais da cidade

Um grupo de 20 vereadores, entre 
reeleitos e novos parlamentares, 
organizou nesta sexta-feira 27 

um almoço em apoio à recondução do 
vereador Paulinho Freire (PDT) na pre-
sidência da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Natal no biênio 2021-2022.
O grupo reafirmou a solidariedade e 

compromisso em torno da eleição de Pau-
linho Freire pelo seu histórico e atuação 
parlamentar no Legislativo natalense.

Com esse número, Paulinho Freire 

não somente garante sua condução 
à presidência da Casa, como em uma 
eventual disputa venceria seu adversá-
rio com um número superior ao dobro 
de votos de uma possível postulação 
contrária. Grupo de 20 vereadores se reuniu nesta sexta-feira e manifestou apoio à recondução de Paulinho

20 vereadores declaram apoio a 
Paulinho na presidência da Câmara

NATAL
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ISOLAMENTO VOLTA A SUBIR
O índice de isolamento social da 

população brasileira voltou a subir em 
novembro, depois de registrar o nível 
mais baixo de toda a série no mês de 
outubro, apontam dados do Mapa de 
Calor, plataforma digital criada pelas 
operadoras de telecomunicações 
durante a pandemia do covid-19. 
“Isso aponta que as pessoas podem 
estar preocupadas com uma possível 
segunda onda do novo coronavírus”, 
afirmou o presidente-executivo da 
Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, 
entidade que reúne as maiores opera-
doras do País.

ESQUECIMENTO I
Uma pesquisa do instituto Po-

derData mostrou ontem que 12% dos 
eleitores que foram às urnas em 15 de 
novembro, no 1º turno das eleições de 
2020, não lembram em quem votaram 
para prefeito. Esse grupo representa 
13,5 milhões do total de cerca de 113 
milhões de eleitores que votaram na 
1ª etapa do pleito. Foram 88% os que 
votaram e ainda lembram que foram 
seus candidatos escolhidos.

ALEXVIANA
ESQUECIMENTO II

O levantamento também 
perguntou aos entrevistados sobre o 
voto para vereador. A proporção dos 
eleitores que não lembram do voto 
para as câmaras municipais é de 13%, 
o correspondente a 14,6 milhões. 
São 87% os que se recordam de seus 
candidatos.

“BLACK FRAUDE”
Pesquisa realizada pelo site de 

comparação de preços JáCotei mostra 
que os preços de mercadorias antes da 
Black Friday aumentaram em média 
5%. O aumento máximo registrado foi 
de 15,7%. No ano passado, no mesmo 
período, a alta de preço havia sido de 
4,2% em média.

REDES SOCIAIS
A ministra do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Cármen Lúcia votou 
para impedir que o presidente Jair 
Bolsonaro bloqueie seguidores no 
Twitter. Na manifestação, a ministra 
considera que o conteúdo publicado 
por Bolsonaro nas redes sociais é de 
interesse público, em razão do cargo 
que ele ocupa.

EM FEVEREIRO...
NÃO TEM CARNAVAL

O prefeito ACM Neto anunciou 
nesta sexta-feira 27 que o carnaval 
de Salvador, que seria realizado em 
fevereiro de 2021, está oficialmente 
suspenso por causa da pandemia de 
Covid-19. Ainda não há data prevista 

para a realização. Segundo ACM Neto, 
a possibilidade de haver carnaval na 
capital baiana está condicionada à 
existência de “uma vacina acessível à 
todos”.

AUMENTO PARA PREFEITO
O vereador reeleito César Maia 

(DEM), aliado do candidato Eduardo 
Paes (DEM), enviou projeto de lei à 
Câmara Municipal para aumentar 
em 72% o salário do prefeito do Rio 
de Janeiro a partir do ano que vem. 
A proposta do ex-prefeito previa que 
o salário do chefe do Executivo mu-
nicipal passe de R$ 20.54,94 para R$ 
35.462,27. O vereador solicitou nesta 
sexta-feira o arquivamento do projeto 
após a repercussão do caso.

PROTESTO NO CARREFOUR
Policiais militares apreenderam 

coquetéis molotov em posse de cinco 
homens na Avenida Salvador, por trás 
da unidade do Carrefour, na Zona 
Norte de Natal, nesta sexta-feira. Os 
suspeitos confirmaram que o material 
seria usado no protesto “Vidas Negras 
Importam”, segundo o Via Certa Natal. 

INVESTIGAÇÃO
Os cinco homens foram levados 

para a delegacia da Policia Civil e o 
caso entrará em investigação.

SEU DINHEIRO
Segundo dados do Tesouro, a 

conta para bancar as estatais que 
dependem de recursos públicos para 
sobreviver deve chegar a 21,5 bilhões 
de reais este ano. Em 2019, essa des-
pesa alcançou cerca de 18,3 bilhões 
de reais. O Tesouro não explicou o 
motivo do aumento previsto para 
este ano. Atualmente, 18 estatais 
dependem dos cofres públicos para 
pagar suas contas. Na lista, estão 
empresas como a CBTU, de trens 
urbanos. 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Mais de 38 milhões de eleito-
res voltam às urnas neste 
domingo 29 para eleger os 

prefeitos das 57 cidades brasileiras 
em que a disputa será definida no se-
gundo turno. São 18 capitais estaduais 
e outros 49 municípios com mais de 
200 mil eleitores, onde nenhum dos 
candidatos obteve a maioria absoluta 
dos votos válidos para se eleger em 
primeiro turno.

As duas maiores cidades do País es-
tão incluídas na lista. Em São Paulo (SP), 
Bruno Covas (PSDB) disputa com Gui-
lherme Boulos (PSOL). O tucano tem 
aparecido com vantagem nas pesquisas, 
mas Boulos tem se aproximado. No Rio 
de Janeiro (RJ), o atual prefeito Marcelo 
Crivella (Republicanos) tem ampla des-
vantagem com relação a Eduardo Paes 
(DEM). No Nordeste, Recife (PE) tem 
uma disputa acirrada entre João Cam-
pos (PSB) e Marília Arraes (PT).

O Brasil tem 95 cidades com mais 
de 200 mil eleitores. Em 37 delas, os 
prefeitos foram eleitos no último dia 
15 de novembro. Foi o caso de Natal, 
com a reeleição do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB). A capital potiguar era a única 
cidade do Estado com possibilidade de 
2º turno.

Depois de domingo, apenas um 
município brasileiro ficará com a 
escolha do prefeito ainda pendente: 
Macapá (AP), com mais de 292 mil 
eleitores. Prejudicada por um apagão 
elétrico que se estendeu por 22 dias, a 
cidade terá o primeiro turno das elei-
ções no dia 6 de dezembro. A segunda 

fase da disputa está marcada para o dia 
20, caso seja necessário.

Segundo o TSE, nas 57 cidades onde 
haverá segundo turno, o sistema de in-
formática do órgão está preparado para 
apurar e totalizar os votos atribuídos 
a apenas dois candidatos. Na capital 
amapaense, dez postulantes disputam o 
primeiro turno das eleições.

CALENDÁRIO E PANDEMIA
Na quinta-feira 26, terminou o prazo 

para a realização de reuniões públicas 
ou comícios com sonorização fixa. Tam-

bém a partir dessa data, a Justiça Elei-
toral pode expedir salvo-conduto para 
eleitores que sofrerem violência moral 
ou física que comprometa a liberdade 
de votar.

Desde terça-feira 24, os eleitores das 
57 cidades onde haverá segundo turno 
não podem ser presos ou detidos. As 
exceções são para os casos de flagrante 
delito, desrespeito a salvo-conduto e 
sentença condenatória por crime ina-
fiançável (racismo, tortura, tráfico de 
drogas, terrorismo, ação de grupos ar-
mados) ou hediondo.

O TSE manteve para o próximo 
domingo as mesmas orientações sani-
tárias contra o coronavírus recomen-
dadas no primeiro turno das eleições. 
O uso da máscara é obrigatório, e todos 
devem higienizar as mãos antes e de-
pois de digitar o número do candidato 
na urna eletrônica.

Os eleitores devem respeitar a dis-
tância mínima de um metro para outras 
pessoas. Outra recomendação é que 
cada um leve a sua própria caneta para 
assinar o caderno de votação. O objetivo 
é evitar o compartilhamento de objetos 

e diminuir o contato dos eleitores com 
superfícies eventualmente infectadas.

2º turno em 57 cidades mobiliza 38 
milhões de eleitores neste domingo
ELEIÇÕES 2020 | Brasil tem 95 cidades com mais de 200 mil eleitores. Em 37 delas, os prefeitos foram eleitos no último dia 15 de novembro. Foi o caso de Natal, com a reeleição do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB). Capital potiguar era a única cidade do Estado com possibilidade de 2º turno. Disputa está aberta ainda, contudo, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife

Em Natal, disputa terminou no 1º turno com vitória de Álvaro Dias (PSDB). Na foto, eleitora assina caderno antes de votar para vereador e prefeito

O candidato do PSOL à Pre-
feitura de São Paulo, Guilherme 
Boulos, foi diagnosticado com 
covid-19 nesta sexta-feira 27. A 
campanha informou que ele não 
apresenta sintomas da doença e 
entrou em quarentena.

As agendas foram todas sus-
pensas, e a coordenação da cam-
panha iria propôr à TV Globo que 
o último debate, previsto para on-
tem à noite, fosse feito de forma 
virtual. No entanto, a emissora 
cancelou o encontro.

Também pelas redes sociais, 
o prefeito e candidato do PSDB à 
reeleição, Bruno Covas, desejou 
“pronta recuperação” a Boulos.

Em vídeo publicado nas redes 
sociais, Boulos disse que resolveu 
fazer o exame da Covid-19 após 
saber do diagnóstico positivo da 
deputada Sâmia Bomfim (PSOL-
-SP) no início da semana. O can-
didato esteve com a deputada na 
sexta-feira 20 – ela foi dianostica-
da na segunda-feira 23.

Em SP, Boulos é 
diagnosticado
com Covid-19
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CEDIDA

NATHALLYA MACEDO  

Jovem, mas madura e cheia de von-
tade de aprender. Regiane Macêdo 
foi eleita, no pleito realizado no 

último domingo 15, a vereadora mais 
jovem do Rio Grande do Norte. Com 
apenas 18 anos, ela foi escolhida por 324 
eleitores para ocupar uma das nove ca-
deiras da Câmara Municipal de Tenente 
Laurentino Cruz, no Oeste potiguar, em 
um marco histórico para a cidade.

Filha de agricultores, Regiane nas-
ceu em Currais Novos no dia 8 de agos-
to de 2002 e se mudou para Tenente 
Laurentino Cruz logo depois. “Sou 
prima de Inácio Macêdo, que acaba 
de ser eleito o novo prefeito da cidade. 
Ele percebeu que eu era bastante en-
gajada em movimentos sociais e me 
incentivou a concorrer. Como eu já 
tinha esse sentimento no coração de 
querer ajudar, foi fácil decidir”, contou, 
em entrevista ao Agora RN.  

Regiane estudou a vida toda em 
escolas públicas e acredita que a edu-
cação foi uma ferramenta transforma-
dora da própria realidade. Recém-for-
mada no ensino médio, ela resolveu 
se candidatar às eleições por sentir 
falta de representatividade em pau-
tas da juventude. “Essa foi a principal 
bandeira da minha campanha e será a 
minha luta durante o mandato. Temos 
jovens inteligentes que precisam ir pra 
fora por falta de condições e incentivos 
aqui”, disse.  

Filiada ao Partido Liberal (PL), a 
jovem gastou apenas R$ 888 em uma 
campanha modesta. “Foi muito enri-
quecedor. Foram 45 dias de uma jor-
nada limpa, sem compra de votos. Não 
é só discurso: quero uma política de 
renovação na prática”. Passada a expe-
riência, ela já se sente preparada para 
encarar o mandato. “Bater de porta 
em porta e conversar com as pessoas 
me mostrou que sou capaz. Pretendo 
continuar e acredito que posso até me 
tornar a primeira prefeita de Tenente 

Laurentino Cruz. Nossos sonhos não 
são impossíveis”, pontuou Regiane. 

Para ela, a participação feminina 
na política é essencial para a evolução 
da sociedade como um todo. “Mulher 
precisa ocupar esse espaço em busca 
de igualdade. Queremos mais mulhe-
res eleitas que tenham os mais varia-
dos perfis. Isso só mostra que existem 
diferentes trajetórias e diversas formas 
de atuação nesse país plural. Não po-
demos desistir”.  

PROPOSTAS  
Regiane apresentou aos eleito-

res vários projetos que ela considera 
“ousados, mas executáveis”. Entre os 
principais, está a criação de cursos 
técnicos para os moradores – princi-
palmente para os jovens. “Se alguém 
quer fazer um cursinho para o Enem, 
tem que ir para Currais Novos. Além 
das escolas, não temos cursos disponí-
veis na cidade, e isso é algo que precisa 
mudar imediatamente”.  

Outra proposta visa ao turismo 
local. “Tenente Laurentino Cruz é a 
cidade mais alta do Estado e isso deve-
ria ser melhor aproveitado para atrair 
mais turistas. Temos um evento cha-
mado ‘Ecopedal’, de iniciativa privada, 
que sempre reúne muitos ciclistas. A 
prefeitura pode apoiar e incluir esse 
encontro no calendário municipal”.  

Abordando a tecnologia, Regiane 
também pretende lutar pela criação 
de um aplicativo de fiscalização. “O 
objetivo do app é facilitar o acesso das 
pessoas à Câmara, podendo funcionar 
assim: os projetos de todos os vereado-
res e do prefeito estarão disponíveis. 
Em uma aba, ficarão os projetos exe-
cutados ou em andamento. Em outra, 
ficarão aqueles que não foram inicia-
dos. Além disso, podemos acrescentar 
outros dados. Por exemplo, se a gestão 
receber recursos para uma obra, a 
população vai conseguir acompanhar 
o uso do dinheiro público. Isso dará 
poder ao povo”, afirmou

Aos 18 anos, Regiane Macêdo é 
eleita a vereadora mais jovem do RN
ELEIÇÕES 2020 | Eleita com 324 votos pelo PL, Regiane será a única mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz. Ao Agora RN, ela contou que fez 
uma campanha limpa, apresentando propostas ousadas, mas executáveis. Para ela, a participação feminina na política é essencial para a evolução da sociedade como um todo

Jovem vereadora eleita afirma que, no futuro, pode disputar a Prefeitura de Tenente Laurentino Cruz. “Nossos sonhos não são impossíveis”, diz

Filha de agricultores, Regiane nasceu em Currais Novos no dia 8 de agosto de 2002 e se mudou para Tenente Laurentino Cruz logo depois. Ela disputou eleição deste ano e será vereadora a partir de 1º de janeiro de 2021
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MEIO AMBIENTE | Iran Medeiros Torres, um dos líderes da ONG Gamboa do Jaguaribe afirma que só Natal 
tem 300 hectares de mangues degradados que precisam de ajuda. Projeto já plantou 1 mil mudas em área

A decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), esta semana, 
de suspender a revogação de 

regras de proteção a áreas de mangue-
zais e de restingas, feita pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
não animou o ambientalista potiguar 
Iran Medeiros Torres, um dos líderes 
da ONG Gamboa do Jaguaribe.

Nos últimos anos, se atribui dire-
tamente a ele a recuperação de cinco 
hectares de Mata Atlântica na reserva 
ambiental, entre mata ciliar e man-
gues. A decisão de revogar as regras de 
proteção ambiental foi tomada pelo 
Conama em setembro último, em reu-
nião presidida pelo ministro do Meio 
Ambiente Ricardo Salles.

Na ocasião, a medida provocou 
diversas críticas entre ambientalistas 
e gerou uma série de ações na Justiça.

Nesta sexta-feira, 27, Iran comen-
tou que, mesmo com a decisão do STF, 
a situação do estuário potiguar ainda é 
muito frágil.

“Só em Natal temos 300 hectares 
de mangues completamente degrada-
dos, principalmente pela ação da carci-
nicultura, desde os anos 70, a partir do 
governo Cortez Pereira, que necessita-
rão de um árduo e longo processo de 
recuperação”, afirmou.

O ambientalista lembrou que 100 

mil mudas já foram plantadas na área 
da ilha do Cajueiro, uma área de man-
guá facilmente avista da Ribeira, mas 
seria preciso decuplicar esse resultado 
para 1 milhão.

“Trata-se de um trabalho voluntá-
rio, com ajuda de pescadores, mas que 
não podem se estender na tarefa por-
que precisam ganhar a vida”, diz Iran.

No Rio Grande do Norte, estado 
responsável por 43,2% da produção na-
cional de camarões no ano passado, a 
ONG Gamboa do Jaguaribe tenta des-
de 2006 recuperar uma área de man-

guezal desmatada pela carcinicultura.
Hoje, a ONG Gamboa do Jagua-

ribe, batizada em homenagem ao rio 
de mesmo nome que nasce no Ceará, 
funciona não só como a maior Área 
de Proteção Ambiental em Natal, mas 
também para o turismo ecológico da 
região.

Por lá, Iran e a equipe da ONG 
construíram uma oca onde realizam 
sessões de cinema, além de receberem 
estudantes e visitantes para passeios 
pelo rio, onde eles conhecem a fauna e 
flora típica dos manguezais.

Ação coletiva para recuperação de manguezal destruído em Natal, no Rio Grande do Norte

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Mangues precisam mais do que 
boa vontade, afirma ambientalista

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse nesta sex-

ta-feira 27 que a Casa deve, com a 
sociedade, encontrar soluções po-
líticas definitivas para combater o 
racismo no Brasil. Maia abriu a reu-
nião da comissão externa da Câma-
ra que acompanha a investigação 
da morte de João Alberto, espan-
cado até a morte por seguranças 
em uma unidade do supermercado 
Carrefour, em Porto Alegre (RS).

O deputado afirmou que o ra-
cismo é estrutural no Brasil e que 
o combate à discriminação racial 
deve ser uma pauta prioritária do 
Parlamento e da sociedade.

“Infelizmente, a gente sabe que 
o racismo no Brasil é uma questão 
estrutural, não vem de hoje, vem 
de longe. Acho que nós precisamos 
de forma definitiva aproveitar este 
momento e esse grupo para que 
possamos fazer um debate com 
apoio da sociedade, e introduzir 
de forma definitiva, na pauta da 
Câmara, essa questão e as soluções 
que a política precisa encontrar 
junto com a sociedade”, disse Maia.

Maia: Combate ao racismo 
deve ser agenda prioritária

CÂMARA DOS DEPUTADOS

O ex-ministro da Justiça e Segu-
rança Pública Sérgio Moro afir-
mou, em depoimento à Polícia 

Federal, ter ouvido de ministros do Pa-
lácio do Planalto que o vereador Carlos 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, é ligado ao 
chamado “gabinete do ódio”.

Moro falou à PF como testemu-
nha, no último dia 12, no inquérito do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que 
investiga a organização de atos antide-
mocráticos. O depoimento foi revelado 
pelo jornal “O Globo”.

O ex-ministro afirmou que “havia 
comentários correntes de pessoas de 
dentro do governo da existência do 
denominado gabinete do ódio”, mas 
que não tratou desse assunto enquanto 
estava no cargo.

“Gabinete do ódio” é como vem sendo 
chamado um grupo que atuaria no Palácio 
do Planalto com o objetivo de atacar desa-
fetos do governo Bolsonaro. Procurado, o 
Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência (GSI) informou que não vai se 
pronunciar sobre o assunto. A Secretaria 
de Comunicação Social, a Secretaria de 
Governo e o Ministério das Comunicações 
também não tinham comentado o assun-

to até o fechamento desta edição.
Segundo o ex-ministro, os nomes 

do vereador Carlos Bolsonaro e Tercio 
Arnaud, assessor especial da Presidên-
cia da República, “eram normalmente 
relacionadas ao denominado gabinete 
do ódio”. Moro diz que tomou conheci-
mento disso por meio de “comentários 
entre ministros do governo” – em suas 
palavras, “ministros palacianos”.

Tercio Arnaud Tomaz já foi assessor 

de Carlos Bolsonaro, filho do presiden-
te, na Câmara de Vereadores do Rio de 
Janeiro. Hoje é assessor especial de Jair 
Bolsonaro, com gabinete no Palácio do 
Planalto, salário de quase R$ 14 mil por 
mês e apartamento funcional.

No Twitter, Carlos Bolsonaro afir-
mou que “não há qualificação para 
mais essa tentativa boçal”. “Saudades 
de viver em um mundo onde homens 
eram homens!”

Ex-ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) prestou depoimento à Polícia Federal 

Moro diz ter ouvido de ministros
que Carlos era do ‘gabinete do ódio’

DEPOIMENTO À PF

FÁBIO DE OLIVEIRA / ESTADÃO

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

A comissão foi criada alguns 
dias após a morte de João Alber-
to, ocorrida na véspera do Dia da 
Consciência Negra. Durante a reu-
nião, Maia classificou a morte de 
João Alberto como um “absurdo”.

“Que esse grupo possa se tornar 
um ambiente permanente de debate 
e que o Parlamento tenha sempre 
uma agenda prioritária da sociedade 
brasileira, para que seja um país com 
menos desigualdade e todos nós seja-
mos respeitados. E nunca mais se veja 
o racismo e a violência contra o negro”, 
afirmou Maia.
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BARRAR MAIA E ALCOLUMBRE 
UNE ESQUERDA E DIREITA

CONTRIBUINTE PAGA CONTA 
DO APAGÃO; A EMPRESA, NÃO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

FALAR É FÁCIL
O governador João Dória (SP) 

diz defender ciência e medicina, 
mas quando viu que as vacinas 
trazidas da China só serviram 
para fotos, a política venceu: ele 
já busca como aplica-las sem 
autorização da Anvisa.

AGRESSIVIDADE INÚTIL
Eduardo Bolsonaro só 

atrapalha quando critica a China, 
mas o analista político Hamilton 
Mourão, vice-presidente nas horas 
vagas, está certo: o embaixador 
Wanming Yang deve se queixar 
pelas vias diplomáticas. E evitar 
notas desnecessariamente 
agressivas contra políticos 
brasileiros.

CADÊ O EXAME?
Após haver criticado 

Bolsonaro por não “provar” os 
resultados dos testes de covid 
que divulgava, a mídia isenta do 
Brasil não fez a mesma exigência 
de Guilherme Boulos, que diz ter 
testado positivo.

SE TRADUZIR EM VOTOS...
Dos quase 5,2 milhões de posts 

no Twitter sobre 2º turno em todo 
o País, nas duas semanas seguintes 
ao 1º turno, Guilherme Boulos 
(Psol) foi o nome mais comentado, 
seguido de Bruno Covas (PSDB).

POR TRÁS DO VOTO
Líder em Maceió, segundo 

todas as pesquisas, o candidato 
JHC (PSB) teve quatro 
marqueteiros em sua campanha. 
Igor Paulin fez o 2º turno. A baiana 
Renata Melo tocou a campanha de 
Alfredo Gaspar (MDB).

TUDO PELA METADE DO DOBRO
A promoção Black Friday, que 

o Brasil desmoralizou inventando 
algo como “tudo pela metade 
do dobro”, rendeu multas do 
Procon em todo o País. Muitos 
comerciantes foram flagrados 
enganando a clientela, claro.

JUSTIÇA AO TRABALHO
O TST recebeu o selo diamante 

no Prêmio CNJ de qualidade, única 
corte superior a obtê-lo. Para a 
presidente, ministra Maria Cristina 
Peduzzi, é um reconhecimento 
ímpar e um estímulo para a Justiça 
do Trabalho.

A causa do apagão do Amapá ainda não foi determinada, mas a maior 
punição já foi aplicada pelo governo Bolsonaro ao pagador de impostos, que 
terá de bancar a conta de luz dos amapaenses. A empresa LMTE, da Gemini 
(Isolux), responsável pelo apagão, será premiada com o recebimento integral 
do valor da conta de energia. O custo bilionário da negligência será bancado 
com a volta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre o crédito e 
cartões de crédito de quem já é explorado pelos bancos.

PUNHALADA NOS CIDADÃOS
Ao ressuscitar o IOF para 

bancar a conta de luz do 
Amapá, punhalada nas costas 
dos brasileiros, o governo 
surpreendeu até os bancos.

SEMPRE NA NOSSA CONTA
A LMTE/Gemini/Isolux pode 

até pagar reparação civil após 

ação judicial. Mas a receita de 
R$1,9 bilhão está garantida pelo 
contribuinte otário.

DINHEIRO MAIS CARO
Contratos de empréstimo 

ou crédito que estavam em 
negociação até quinta-feira (26) 
terão de ter o IOF adicionado à 
conta. Muitos desistiram.

Nada estabeleceu consenso entre direita e esquerda, nas redes sociais, 
como a condenação às manobras de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre 
para se reelegerem presidentes da Câmara dos Deputados e do 

Senado. A ambição da dupla do DEM ignora artigo da Constituição e 
conseguiu algo inédito em tempos de divisão política: unir bolsonaristas, 
petistas etc., segundo pesquisa ModalMais/AP Exata entre 23 e 27 de 
novembro. A notícia de que o Supremo Tribunal Federal permitiria a reeleição 
da dupla causou indignação geral. Virou um dos assuntos da semana. Sem 
apoio no Congresso, Maia e Alcolumbre apelou do STF, onde só têm amigos. 
Mas o artigo 57 da Constituição é claro: veda a reeleição. O STF ainda vai 
julgar a ação no dia 4, mas, para criar “clima favorável” às suas pretensões, 
a dupla espalha que já tem “maioria” dos ministros. A pesquisa apontou que 
a tentativa da dupla motivou “acusações de desrespeito pela Constituição e 
novos pedidos de intervenção militar”.

A PANDEMIA NÃO ACABOU | Nas últimas duas semanas, o número de novos casos de Covid-19 subiu
quase quatro vezes no RN, de acordo com a plataforma “Monitora”, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, fez 
um apelo nesta sexta-feira 27 

para que a população intensifique os 
cuidados para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus.

Ao registrar que o Estado viven-
cia um novo aumento no número 
de casos de Covid-19, a governadora 
pediu para que os potiguares “não 
vacilem” com a doença.

“Não relaxem, usem máscaras, 
higienizem as mãos e evitem aglo-
merações. Nosso governo continua 
atento”, declarou Fátima, em vídeo 
publicado nas redes sociais.

A governadora do Estado enfa-
tizou que o aumento no número de 
casos de Covid acontece apesar das 
ações anunciadas por sua gestão. Ela 
destacou que, durante a pandemia, 
foram abertos mais de 600 leitos de 
atendimento a pacientes com Co-
vid-19 em hospitais potiguares.

“Em que pese todo o esforço do 
governo no enfrentamento da pande-
mia, com a instalação de mais de 600 
leitos e medidas protetivas e de apoio 
à população, infelizmente o número 
de casos aumentou. Portanto, a pan-
demia não foi embora”, frisou.

Fátima Bezerra também lembrou 

que, diante do aumento de casos de 
coronavírus, a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) vai aplicar 24 
mil inquéritos sorológicos em todas 
as regiões do Estado para mapear o 
avanço da pandemia no Rio Grande 
do Norte.

“Estamos numa luta grande pa-
ra manter a curva de contaminação 
estável e evitarmos retrocessos. Pre-
cisamos todos continuar fazendo a 
nossa parte. Juntos, vamos vencer 
esa batalha”, frisou a governadora.

CASOS
Nas últimas duas semanas, o 

número de novos casos de Covid-19 
subiu quase quatro vezes no RN, de 
acordo com a plataforma “Monitora”, 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na semana encerrada em 15 de 
novembro, o Estado tinha uma média 
de 155 novos casos de coronavírus 
por dia. Já nos sete dias anteriores ao 
dia 26 de novembro (quinta-feira da 
semana passada), a média saltou pa-
ra 605 novos casos por dia.

Governadora do RN gravou vídeo para as redes sociais para que população adote medidas de prevenção

Fátima faz apelo após alta nos 
casos de Covid: “Não relaxem”

Contribuintes que possuem dé-
bitos tributários com o Estado 
têm poucos dias para quitar os 

valores devidos de forma parcelada e 
com descontos sobre juros e multas. O 
prazo para adesão ao Super Refis 2020, 
o Programa de Regularização Tributá-
ria lançado pelo Governo do Estado, 
termina na próxima segunda-feira 30. 
A iniciativa permite a renegociação de 
dívidas com opções de parcelamento 
em até 60 meses e descontos sobre 
juros e multas que chegam a até 95%. 
A adesão pode ser feita pelo site www.
refis2020.set.rn.gov.br.

Podem aderir ao Super Refis 2020 
pessoas físicas e jurídicas com débitos 
de Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) e Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) na Se-
cretaria Estadual de Tributação ou na 
Dívida Ativa, que é gerida pela Procu-
radoria Geral do Estado (PGE), até 31 
de julho deste ano. Os débitos de IPVA 
só podem ser parcelados pelo progra-
ma se forem anteriores a 2020.

Quem pagar o débito à vista terá 
um desconto de 95%. Já para aqueles 

que parcelarem entre dois e dez meses, 
o desconto é de 90%. Terão direito a um 
abate de 75% sobre os juros e multas 
gerados aqueles contribuintes que 
optarem por 11 até 20 parcelas. Acima 
disso e até 60 meses, o desconto será de 
60%. A regra vale para débitos gerados 
até 31 de julho de 2020.

Uma boa notícia é que os contri-
buintes que já possuíam parcelamen-
tos de débitos anteriores, não referen-
tes a outro Refis, têm a possibilidade 
fazer um reparcelamento pelo Refis 
atual. Neste caso, é preciso fazer o lo-

gin na Unidade Virtual de Tributação 
(UVT) dentro do Portal da SET-RN 
(www.set.rn.gov.br) e clicar na guia “Pa-
gamentos”, depois em “Parcelamento”, 
e então em “Reparcelamento”, finali-
zando com a opção “REFIS”.

Também podem solicitar a adesão 
ao Super Refis empresas que estão 
em processos de cobrança judicial, o 
que deverá abreviar o tempo de nego-
ciação, já que os procedimentos são 
simplificados, dispensando os questio-
namentos e impugnações comuns em 
processos jurídicos.

Adesão a programa especial da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte pode ser feita até hoje

Prazo para adesão ao Super Refis 
2020 termina na segunda-feira 30

OPORTUNIDADE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

O Rio Grande do Norte vai iniciar 
em dezembro levantamento 
para rastrear a imunidade da 

população ao novo coronavírus. A 
pesquisa “Inquérito Sorológico de 
Base Populacional (Prevalência de in-
fecção por Covid-19 no RN)” será feita 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). Serão aplicados 24 mil ques-
tionários e testes em 7 mil domicílios 
nas 8 regiões do estado.

De acordo com a Sesap, os pesqui-
sadores passarão pelas cidades de Pau 
dos Ferros, Mossoró, Assu, Natal, João 
Câmara, São José do Mipibu, Santa 
Cruz e Caicó. 

O trabalho inicia na primeira se-
mana de dezembro e será feito em três 
etapas, com intervalo de uma semana 
entre elas. A pesquisa tem o apoio do 
Comitê Científico de assessoramento 
ao Governo do Estado para a pan-
demia e do Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS) da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).

 O questionário terá perguntas 
referentes a sintomas, estado de saú-
de, idade, comorbidades, entre outras 
questões importantes. Em cada mu-
nicípio serão vinte entrevistadores e 

pesquisadores que farão a aplicação 
do questionário. Ao todo serão 160 
pesquisadores em campo.

A presença das equipes nas cida-

des e a visitação às residências será 
acompanhada por policiais militares, 
garantindo a segurança de todos.

“Essa é mais uma medida de gran-

de importância. Teremos equipes de 
profissionais qualificados que irão 
às casas das pessoas fazer a pesquisa 
e subsidiar um estudo para mostrar 

quais as novas ações que deveremos 
tomar para enfrentar a pandemia e 
salvar vidas. Por meio da Secretaria es-
tadual de Saúde, o Governo já investiu 
R$ 236,8 milhões no combate à pande-
mia com recursos federais e próprios 
do RN”, afirmou a governadora Fátima 
Bezerra.

Integrante do Comitê de Espe-
cialistas que assessora o Governo do 
Estado na pandemia, Ângelo Roncali 
confirmou que a identificação e re-
gistro de casos é subestimada. “Vai 
produzir estimativas de prevalência e 
condição das pessoas utilizando me-
todologia aprovada pela Organização 
Mundial da Saúde”, disse. 

Nesta sexta-feira 27, o Rio Grande 
do Norte confirmou 3.880 novos casos 
de Covid-19, segundo dados da Sesap. 
Com os dados mais recentes sobre a 
doença, o número de pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus subiu 
para 92.647. De acordo com a Sesap, 
o aumento dos casos é reflexo da am-
pliação do número de testagens para a 
doença entre os potiguares. 

Com relação aos óbitos, houve a 
soma de 12 novas mortes no cômputo 
geral, que agora chega ao total de 2.678 
mortes.

Pesquisa vai mapear avanço do 
novo coronavírus entre potiguares
PANDEMIA | Secretaria Estadual de Saúde Pública vai colher a partir de dezembro informações sobre a infecção do novo coronavírus em sete mil famílias das oito regiões territoriais do 
Estado. Nesta sexta-feira 27, o Rio Grande do Norte confirmou 3.880 novos casos de Covid-19, segundo boletim epidemiológico, subindo o total para 92.647 potiguares contagiados

 Trabalho de pesquisa será iniciado na primeira semana de dezembro e será feito em três etapas, com intervalo de uma semana entre elas

NEY DOUGLAS / AGORA RN

O Ministério da Saúde informou 
nesta sexta-feira 27 que os 
28,5 mil testes RT-PCR para 

Covid-19 com validade até dezembro 
armazenados no Rio Grande do Norte 
receberão atestado de extensão, por 
mais quatro meses, no prazo de venci-
mento.

Segundo o Ministério, a fabricante 
dos exames, a coreana Seegene, apro-
vou a ampliação do prazo de validade 
em caráter de urgência. Os insumos 
localizados do Laboratório Central do 
Rio Grande do Norte (Lacen) fazem 
parte do mesmo lote de cerca de 7 mi-
lhões de kits estocados no Centro de 
Distribuição da pasta, em Guarulhos. 

Ainda segundo o órgão, o relatório 
da empresa fornecedora deverá ser 
encaminhado à Anvisa para avaliação 
técnica sobre a aplicação do prazo 
estendido aos insumos em caráter de 
urgência. “A pasta esclarece que acom-
panha com atenção e cuidados todos 
os prazos de insumos adquiridos para 
combate à pandemia. O estudo de es-
tabilidade das amostras para extensão 

da validade foi solicitado no dia 3 de 
novembro. O procedimento é padrão 
para produtos médicos e hospitalares e 
visa garantir a segurança e a qualidade 
dos insumos para além da data estipu-
lada pela fabricante, sem prejuízo de 

eficácia”, disse o Ministério da Saúde. 
No entanto, o órgão federal não res-

pondeu sobre o envio de kits de extra-
ção para a análise das amostras colhi-
das para os testes de detecção do novo 
coronavírus. O insumo faz a retirada do 
patógeno antes da identificação final. 
No caso do Rio Grande do Norte, os kits 
de extração comprados pelo governo 
estadual não são compatíveis com os 
testes coreanos.  

Sobre os testes armazenados em 
São Paulo, os componentes dos kits 
apresentam datas diferentes de vali-
dade, que variam de outubro de 2021 
a 2023.  Ao todo, o Ministério da Saúde 
adquiriu 23.546.576 testes moleculares 
para detecção da Covid-19, dos quais 
15.895.160 foram entregues. Os mais 
de 7,6 milhões excedentes, resultantes 
de uma compra junto à Fiocruz/ Bio 
Manguinhos, não foram produzidos 
até o momento porque houve uma ava-
liação, em junho, de que a estratégia de 
testagem em andamento não absorve-
ria, naquele momento, o quantitativo 
total. 

Testes têm validade até dezembro

Testes armazenados no RN terão 
validade estendida, diz Ministério

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

As farmácias do Rio Grande do 
Norte registraram uma ex-
plosão de casos de Covid-19 

entre os dias 9 e 15 de novembro. Os 
testes rápidos (sorológicos) vendidos 
nestes locais apresentaram alta de 
59,7% de casos positivos durante o 
período. O resultado foi considera-
do alarmante, segundo pesquisa da 
Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

O estudo coloca o Rio Grande do 
Norte em situação alerta para um 
novo surto da doença. Segundo a en-
tidade, o estado foi sinalizado comop 
“sinal vermelho”, quando há número 
expressivo de casos positivos. 

Além dos potiguares, a entidade 
diz que outros seis estados do Nor-
deste tiveram alto percentual de con-
taminações Ceará, Paraíba, Bahia .

No acumulado desde 28 de abril, 
quando os testes foram implemen-
tados, as farmácias computaram 
1.149.701 atendimentos. O diagnós-
tico foi positivo em 164.124 testa-
gens (14,28%) e negativo em 985.557 
(85,72%). 

A Abrafarma reúne as 26 maio-
res redes de farmácias do País, que 
contam com mais de 8,3 mil farmá-
cias em todos os Estados.

Estudo coloca o RN em situação de risco

Farmácias registram alta na 
confirmação para Covid-19

LEVANTAMENTOESTOQUE
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Por isso, é o grande homenageado com o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa deste ano. 
Um reconhecimento a todos que fazem o jornalismo ser uma atividade cada vez mais relevante 
para a sociedade e a democracia. Mesmo na pandemia e diante da intolerância.

JORNALISMO.
EM 2020, 
MAIS DO QUE NUNCA, 
CUMPRINDO SUA 
MISSÃO DE TRAZER 
A VERDADE E 
A PLURALIDADE.
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ATRASO 
NO PLANO 
DIRETOR GERA 
PREJUÍZOS
ESPAÇO URBANO | Setor da construção civil avalia que demora para 
atualizar Plano causa perdas financeiras para economia de Natal 

Com o Natal e o Réveillon se apro-
ximando, ninguém fala mais no 
assunto como no começo do 

ano. Mas é consenso entre os empre-
sários da construção civil em Natal que 
o atraso na revisão do Plano Diretor de 
Natal vai custar caro para a economia.

“Quem seria louco de comprar um 
terreno para empreender sem conhe-
cer os novos coeficientes de edificação”, 
comentou nesta sexta-feira 27 Francis-
co Ramos, diretor de mercado imobili-
ário do Sinduscon-RN e um dos players 
desse mercado.

Pelas novas datas, divulgadas esta 
semana no Diário Oficial do Município, 
o Conselho da Cidade do Natal (Conci-
dade) finalmente votará o documento 
no próximo dia 10 de dezembro, às 
9h, no auditório da Faculdade Estácio 
Natal.  Com isso, a votação do Plano 
Diretor poderá acontecer em março de 
2021, se não ocorrer novos contratem-
pos.

Em agosto último, atendendo 
ação do Ministério Público Estadual, a 
Justiça suspendeu a divulgação dos re-
sultados da fase virtual do Plano, que já 
deveria ter sido concluído e votado em 
2017.

No ano passado, quando a pande-
mia ainda não estava no horizonte, a 
expectativa era de que a Câmara votas-
se a revisão já na volta do recesso parla-
mentar, o que novamente voltou a não 
acontecer.

Os empresários dizem que os atra-
sos agravaram além da conta a situação 
do mercado, que já vinha de uma crise 
histórica desde 2014, quando os esto-
ques de imóveis novos começaram a 
diminuir perigosamente.

“Em 2018, tínhamos pouco mais 
de 600 unidades novas à disposição e 
hoje isso já deve estar zerado”, estima 
Ramos.

Até essa época, o Sinduscon local 
conseguia realizar seu relatório trimes-
tral de Índice Velocidade de Vendas 
(IVV), que media o percentual dos 
imóveis disponibilizados para venda 
no período, tanto de estoques como de 
lançamentos efetivamente comerciali-
zados.

“O problema é que as empresas pa-
raram de enviar os dados e só consegui-
mos até aquela data a real situação dos 
estoques”, lembra.

 Francisco Ramos explica que, 
quanto maior a quantidade de imóveis 
novos à disposição, maiores são as op-
ções de escolha para os consumidores 
que, sem isso, acabam não tendo opção 
alguma, migrando para os usados cha-
mados no meio de “diversos”.

“E isso se reflete dramaticamente 
nos indicadores do setor, que mais em-
prega mão de obra no País”, lembra.

Enquanto isso – diz ele -, “o setor 
está aquecido faz tempo no resto do pa-
ís, puxando boa parte da recuperação 
econômica durante a pandemia”.

Pelo calendário atualizado, a esco-
lha de delegados para a Conferência 
Final, de maneira presencial, só deve 
ocorrer nos dias 22 e 24 de janeiro.

Segundo o secretário Thiago Mes-
quita, de Meio Ambiente e Urbanismo, 
pasta responsável pela organização de 
todo o processo de revisão do Plano Di-
retor, trata-se da quarta e última etapa 
do processo prejudicado por causa da 
pandemia.

Agora, caberá à comissão pre-
paratória designada pelo presidente 
do Concidade, prefeito Álvaro Dias, 
organizar a conferência final a ser co-
ordenada pela Secretaria Executiva do 
Concidade Natal.

Antes disso, porém, haverá uma 
pré-conferência prevista entre os dias 
25 a 29 de janeiro na qual serão esco-
lhidos os delegados que passarão por 
capacitação. São eles que irão analisar 
a minuta do Plano Diretor e propor 
mudanças, alterações, ajustes e novos 
conteúdos.

Caberá à Semurb coordenar essas 
contribuições em até cinco dias após 
a Conferência Final, afim de que a Se-
cretaria Municipal de Governo junto à 
Procuradoria Geral do Município revise 
e encaminhe para os vereadores vota-
rem.

Segundo Francisco Ramos, outro 
problema é que até 2007, data da rea-
lização da última atualização do Plano 
Diretor de Natal, as empresas tinham 
até 180 dias para recorrer à revisão an-
terior para não serem prejudicados em 
caso de mudança de regras com os em-
preendimentos deles em andamento.

“Isto agora não existe mais, o que 
agravaria a insegurança no caso de 
projetos imobiliários em andamento”, 
observou. Votação do Plano Diretor na Câmara Municipal de Natal poderá acontecer em março de 2021, se não ocorrer novos contratempos

NEY DOUGLAS / AGORA RN



Uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) ajuizada 
esta semana pelo Procurador 

Geral da República, Augusto Aras, a 
pedido do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, promete por água 
na lei estadual que instituiu, em de-
zembro do ano passado, o Programa 
Moto Legal no território potiguar.  

A lei foi sancionada pela go-
vernadora Fátima Bezerra após ser 
aprovada, por unanimidade, na As-
sembleia Legislativa.

A lei alterou as ações sobre 
motocicletas com documentação 
irregular a pretexto de incentivar a 
regularização da transferência de 
propriedade e do licenciamento de 
motocicletas, motonetas ou ciclo-
motores de até 155 cilindradas, re-
gistradas no Departamento Estadual 
de Trânsito.

Na ocasião, a governadora come-
morou a iniciativa, afirmando que 
do ponto de vista social a medida 
reforçava a proteção aos mais hu-
mildes, já que a utilização das motos 
se dá pela população de baixa renda, 
em sua maior parte para o trabalho. 
E ao ter o veículo retido por irregula-
ridade, o trabalhador não conseguia 

reaver seu bem devido a burocracia 
e alto custo. Com a lei, o condutor 
em situação irregular pode parcelar 

taxas e tributos, além pagar por car-
tão de débito ou crédito, para ser dis-
pensado das despesas com remoção 

e estada da motocicleta em depósito.  
A petição do PGR, no entanto, 

afirma que os artigos. 3º, I, “b” e 4º 

da Lei 10.639/2019 do Estado do 
Rio Grande do Norte, que institui 
o programa Moto Legal, são in-
constitucionais na medida em que 
“imiscuíram-se indevidamente no 
campo reservado ao ente central da 
Federação, uma vez que estabelece-
ram disciplina sobre a arrecadação 
parcelada de multas de trânsito, sem 
que houvesse espaço para atuação 
legislativa na matéria”. 

A mesma inconstitucionalidade 
formal, segundo a ADI, se estendem 
aos artigos 2º e 5º da Lei 10.639/2019 
do Estado do Rio Grande do Norte, 
que possibilitaram a celebração de 
compromisso entre o Poder Execu-
tivo norte-rio-grandense e possuido-
res de motocicletas, motonetas ou 
ciclomotores de até 155cc, “a fim de 
que sejam liberados para circulação 
em vias públicas, mesmo quando 
constatadas irregularidades que mo-
tivariam a retenção ou remoção do 
veículo”. O argumento da PGR é que, 
ao estabelecerem disciplina paralela 
sobre retenção, remoção e liberação 
de veículos com irregularidades, “in-
vadiram a competência privativa da 
União para legislar sobre trânsito e 
transporte”.
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Apartir de janeiro de 2021, as 
corretoras e as distribuidoras 
de títulos e valores mobiliários 

poderão prestar serviço de pagamen-
tos aos clientes. A resolução do Con-
selho Monetário Nacional (CMN) foi 
aprovada  pelo Banco Central (BC).

Atualmente, os clientes mantêm 
contas de registros nas corretoras e 
distribuidoras, por meio das quais 
podem fazer aplicações em títulos 
públicos federais, em instrumentos 
privados de renda fixa e na bolsa de 
valores. Segundo o BC, as instituições 
financeiras poderão optar por manter 
as contas de registro ou migrarem pa-
ra o modelo de contas de pagamento, 
que permite, por exemplo, a quitação 
de boletos.

A ampliação do escopo de atuação 
das corretoras e das distribuidoras 
pretende estimular a concorrência 
entre os prestadores de serviços de 
pagamento. A medida também pre-
tende aperfeiçoar a gestão de recur-
sos no segmento de intermediação e 
ampliar as fontes de receitas dessas 

instituições. O CMN determinou que 
os recursos não usados pelos clientes 
constituem patrimônio separado das 
instituições financeiras, mas deverão 
ser aplicados em títulos públicos fede-
rais ou mantidos como disponibilida-
des. “Os recursos mantidos nas contas, 

enquanto não comprometidos com a 
liquidação de operações em nome 
dos clientes, deverão ser aplicados em 
títulos públicos federais ou mantidos 
como disponibilidades pelas socieda-
des de intermediação”, explicou o BC 
em nota.

Corretoras poderão atuar com 
pagamentos de boletos bancários

ATENDIMENTO

INSCONSTITUCIONALIDADE | Para o Augusto Aras, as regras da lei sancionada pela governadora Fátima Bezerra “invadiram  a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e 
transporte”. Lei potiguar alterou as ações sobre motocicletas com documentação irregular a pretexto de incentivar a regularização da transferência de propriedade e do licenciamento

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Com a lei, o condutor em situação irregular pode parcelar taxas e tributos para ser dispensado das despesa e estada da motocicleta em depósito

AGÊNCIA BRASIL

Banco Central inform que migração para novo modelo de pagamento vai acontecer em janeiro

Procurador-geral da República entra 
com ação contra o Moto Legal no RN

O Ministério da Cidadania 
publicou detalhes sobre o 
calendário de pagamentos e 

saques do auxílio emergencial, insti-
tuído pela Lei nº 13.982. A primeira 
parcela (Ciclo 5) do auxílio será paga 
a partir do dia 30 de novembro aos 
elegíveis nos procedimentos de con-
testação via plataforma digital; via 
endereço eletrônico da Dataprev; e 
para aqueles que tiveram o paga-
mento reavaliado em novembro de 
2020, decorrente de atualizações de 
dados governamentais e verificações 
por meio de bases de dados oficiais.

Já os créditos do Ciclo 6 (segun-
da, terceira, quarta e quinta parcelas 
do auxílio emergencial) serão dispo-
nibilizados entre os dias 13 e 29 de 
dezembro.

O dia exato para recebimento do 
benefício varia em função do mês de 
nascimento do beneficiário. Para sa-
ber o dia em que os valores serão de-
positados, veja o anexo da portaria.

A fim de evitar aglomerações em 
agências bancárias, o mês de nasci-
mento do beneficiado foi também 

o critério adotado para saques em 
dinheiro - neste caso, entre 19 de 
dezembro de 2020 e 27 de janeiro de 
2021, tanto para o Ciclo 5 como para 
o 6.

Eventuais saldos existentes nas 
poupanças sociais digitais serão 
transferidos automaticamente para 
a conta em que o beneficiário houver 
indicado por meio da plataforma 
digital. Criado em abril pelo governo 
federal, o auxílio emergencial, pago 
em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 
mil para mães solteiras, foi estendido 
até 31 de dezembro por meio da Me-
dida Provisória (MP) 1000. O auxílio 
emergencial extensão será pago em 
até quatro parcelas de R$ 300 cada 
e, no caso das mães chefes de família 
monoparental, o valor é de R$ 600.

Quanto aos beneficiários do 
Bolsa Família, eles recebem o valor 
do programa complementado pela 
extensão do auxílio emergencial. Se 
o valor do Bolsa Família for igual ou 
maior que R$ 300 ou R$ 600, o be-
neficiário receberá o valor do Bolsa 
Família.

Governo explica novo ciclo 
do auxílio emergencial

PAGAMENTO



11GERAL|  SÁBADO E DOMINGO, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020

Os cartórios brasileiros já po-
dem autenticar documentos 
por meio eletrônico. O novo 

serviço possibilitará a certificação de 
cópias de forma online pelo site. 

A novidade vem para complemen-
tar a digitalização de outros serviços 
que já estavam sendo prestados na 
plataforma de atos notoriais eletrôni-
cos chamada e-Notoriado. Entre eles, 
assinaturas digitais de escrituras, pro-
curações por videoconferência, atas 
notariais e testamentos, bem como 
separações e divórcios extrajudiciais.

Segundo o Colégio Notarial do 
Brasil (CNB), órgão responsável por 

gerir o módulo da Central Notarial de 
Autenticação Digital (Cenad), o novo 
recurso permite “a materialização e 
a desmaterialização” de autentica-
ções em diferentes cartórios. Dessa 
forma, torna mais rápido o envio do 
documento certificado para pessoas 
ou órgãos, além de verificar de forma 
segura a autenticidade do arquivo 
digital.

A Cenad é o único meio nacional 
válido para a autenticação digital de 
documentos. Para tanto, será neces-
sária a apresentação de um docu-
mento originalmente físico, junto a 
algum cartório de notas, para que ele 

seja digitalizado para, então, ser en-
viado para autenticação.

Segundo a presidente do CNB, 
Giselle Oliveira de Barros, o novo 
procedimento permite ao usuário tra-
balhar com o documento eletrônico, 
mas com segurança jurídica.

“Após o documento ser autentica-
do pela Cenad, ele pode ser enviado 
eletronicamente (email, whatsapp ou 
qualquer outra ferramenta) a órgãos 
públicos ou pessoas físicas e jurídicas 
para a concretização de negócios, 
tendo o mesmo valor que o documen-
to original, físico ou digital, apresen-
tado pelo cidadão”, informou.

Cartórios já podem autenticar 
documentos por meio digital

FACILIDADE

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS

TRABALHO | Número representa taxa de desocupação de 17,3% entre os potiguares, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua; Estado teve o sétimo pior resultado de todo País no trimestre

O Rio Grande do Norte somou 
um total de 238 mil pessoas 
procurando emprego ao longo 

do trimestre de julho a setembro de 
2020. O número representa taxa de 
desocupação de 17,3%, segundo da-
dos da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) divulgados nesta sexta-fei-
ra 27 pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

A nova taxa representa alta de 1,7 
pontos percentuais em relação ao pe-
ríodo de abril e junho.

Com o resultado obtido neste  ter-
ceiro trimestre do ano, o Rio Grande 
do Norte registrou a sétima maior ta-

xa de desocupação de todo o Brasil. O 
pior índice é da Bahia, com 20,7%. Já a 
menor taxa é de Santa Catarina: 6,6%. 

Outro dado da pesquisa, é que a 
taxa de desocupação entre os poti-
guares até o momento é a maior re-
gistrada desde o primeiro trimestre 
de 2017, quando alcançou 16,3%. 

A taxa de desocupação no Brasil 
ficou em 14,6% no terceiro trimestre. 

A população desocupada atingiu 
14,092 milhões no período.

O resultado ficou levemente abai-
xo da mediana das expectativas dos 
analistas, de 14,8%, e dentro do in-
tervalo de previsões, que ia de 14,3% 
e 16,1%.

No terceiro trimestre de 2019, a 
taxa de desemprego medida pela Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua estava em 11,8%. 

No trimestre móvel até agosto de 
2020, a taxa de desocupação estava 
em 14,4%.

A renda média real do trabalha-
dor foi de R$ 2.554 no terceiro trimes-
tre. O resultado representa alta de 
8,3% em relação a igual trimestre do 
ano anterior.

A massa de renda real habitual 
paga aos ocupados somou R$ 205,3 
bilhões no terceiro trimestre, queda 
de 4,9% ante igual período do ano 
anterior.

Taxa de desocupação no Brasil ficou em 14,6% no terceiro trimestre. A população desocupada atingiu 14,092 milhões no período

RN tem 238 mil pessoas procurando 
emprego, aponta pesquisa do IBGE

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

MERCOSAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.512.742/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS para a atividade 
Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia RN012, 50 – Grossos, Mossoró/RN. 

 
Severino Praxedes Sobrinho Neto 

Representante Legal 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

V e V EXTRAÇÃO E COMERCIO DE SAL LTDA, CNPJ: 25.425.776/0001-84, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com 
validade até 10/11/2026 para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada no Sítio Boi Morto, 200 – Zona 
rural, Grossos/RN. 

 
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO 

Proprietário 

 

 

Edital De Citação – Execução Prazo: 20 (Vinte) Dias Justiça Gratuita: ( ) SIM (x) Não Processo Nº 0801159-75.2013.8.20.0124 Ação: 
Execução De Título Extrajudicial (159) Exequente: Mare Cimento Ltda Executado: Alexandre Dos Santos – Me O(A) Doutor(a) Tatiana Lobo 
Maia, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. Faz Saber, para 
conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (159), Processo de nº 0801159-
75.2013.8.20.0124, proposta por Exequente: Mare Cimento Ltda contra Executado: Alexandre Dos Santos - Me, tendo sido determinada a 
Citação de Executado: Alexandre Dos Santos - Me, CPNJ: 14.120.287/0001-06, para que: 1) no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 
do débito, no valor de R$ 24.989,72, com correção monetária e juros de mora e incluídas as custas da execução e honorários do advogado, 
os quais arbitro em 5% do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% do valor do 
débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do novo Código de Processo Civil), 2) que, no prazo dos 
embargos (15 dias), reconhecendo o débito, e não tendo condições de efetuar em três dias o pagamento integral do mesmo, efetue o 
depósito judicial de 30% do valor em execução e requeira o pagamento do restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, 
corrigido o débito pelo IGPM e contados juros de mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, 
no prazo de cinco dias a contar da citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do 
débito, sem prejuízos de outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor e exigível na própria 
execução; 4) querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do prazo deste Edital de cada executado aos 
autos e independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios 
considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo 
da execução (art. 919 do novo CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, Ana Claudia Ramalho Da Silva, digitei . Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Parnamirim, aos 5 de junho de 2020 K-27e28/11

Após semanas de sinalizações 
de alinhamento com os Es-
tados Unidos por parte do 

governo Jair Bolsonaro na política 
de banir a chinesa Huawei do 5G, as 
principais teles que atuam no País 
decidiram cobrar transparência nas 
decisões a respeito da tecnologia. 
Preocupadas com as "incertezas" no 
processo, o Conexis Brasil Digital di-
vulgou nota oficial em que pede para 
que as operadoras participem das 
discussões e pregou que elas sejam 
feitas de forma ampla e a partir de 
critérios técnicos.

"Diante do nosso papel funda-
mental na implementação da tec-
nologia no País, e preocupadas com 
as incertezas geradas por essas dis-

cussões, ressaltamos a necessidade 
de transparência de todo o processo, 
prezando assim pelo princípio fun-
damental da livre iniciativa presente 
em nossa Constituição Federal", diz a 
nota do Conexis Brasil Digital. 

Na nota, as empresas não citam 
a empresa chinesa, mas mencionam 
preocupações com preço, escala e 
inovação, que são características 
atribuídas à Huawei, líder mundial 
no 5G. "Questões como preço, escala 
mundial e inovações tecnológicas 
dos fornecedores hoje presentes no 
País são determinantes para que as 
melhores soluções e custos compe-
titivos do serviço possam ser ofereci-
dos pelas operadoras aos cidadãos", 
diz a nota.

Teles cobram transparência 
sobre definição do 5G

TECNOLOGIA
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ZAPPING

DESENROLANDOALINGUA

INFECTADA PELA COVID-19, FLÁVIA 
ALESSANDRA SE AFASTA DE GRAVAÇÕES

OLIMPÍADA/OLIMPÍADAS

Na reta final das gravações da segunda fase da novela Salve-se Quem Puder, Flávia Alessandra testou positivo para 
a Covid-19 e teve que ser afastada da novela das sete da Globo. A atriz de 46 anos está assintomática e cumpre 
isolamento em sua mansão, separada da família. “Em breve estarei pronta pra retomar a vida e os trabalhos”, 
declarou a artista nas redes sociais.

“Presidente do COI afirma que vacina não será obrigatória para atletas disputarem a Olimpíada”
“Olimpíada” – período de quatro anos decorridos entre duas celebrações consecutivas dos jogos olímpicos, 
que se reaslizavam na cidade de Olímpia, na Grécia antiga, em homenagem a Zeus Olímpico.
“Olimpíadas” – jogos olímpicos modernos, competições esportivas interncionais que se realizam de quatro 
em quatro anos, desde 1896.
Isso é o que se lê na maioria dos dicionários. A tendência atual, porém, é usar “olimpíada” em ambas as 
acepções.

O sambista Neguinho 
da Beija-Flor foi internado 
ontem com a covid-19 em 
um hospital na zona sul 
do Rio de Janeiro. Segundo 
o filho Jr. Beija-Flor, o pai 
está bem e a internação foi 
necessária em razão de um 
quadro de desidratação.

Filho de Helena Ranaldi 
com o diretor de TV 
Ricardo Waddington, Pedro 
Waddington decidiu investir 
na carreira de ator. Aos 23 
anos, ele será agenciado 
pelo empresário Antonio 
Amancio.

“A Polícia Civil investiga 
maus-tratos sofrido por um 
tatu-bola no Ceará.”

Não se deve confundir: 
o verbo “maltratar” se 
escreve com a letra “l”. Na 
primeira pessoa do singular 
do presente do indicativo, 
temos: eu maltrato. Já 
o delito de submeter a 
castigos imoderados, pondo 
a vida em risco é “maus-
tratos”. Sempre assim: com 
“u” e no plural.

Pluralizam-se as partes 
dos substantivos compostos 
(os que têm mais de uma 
palavra em sua composição) 
formadas por palavras 
variáveis (substantivos, 
adjetivos e numerais 
ordinais), e não se flexionam 
as partes formadas por 
palavras invariáveis (verbos 
e advérbios), nem os prefixos 
que formam o substantivo 
composto ligado por hífen.  
Dessa forma, o plural de “tatu-
bola” seria “tatus-bolas”.

“MORTO EM DESABAMENTO DE 
FALÉSIA NA PIPA PARTICIPOU 
DE MATÉRIA NACIONAL”

Substantivos comuns, 
quando se transformam em 
próprios para dar nomes a 
lugares, recebem, via de regra, 
o artigo na frente. Por isso, 
falamos “Praia da Pipa”, e 
não “Praia de Pipa”. O mesmo 
acontece com o Rio de 
Janeiro, que continua lindo, já 
disse um baiano. 

NEGUINHO DA 
BEIJA-FLOR É 
INTERNADO NO RIO DE 
JANEIRO

FILHO DE HELENA 
RANALDI INVESTE 
NA CARREIRA
DE ATOR

MALTRATAR/
MAUS-TRATOS

TATU-BOLA
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REPRODUÇÃO

RETRATOS E FACES 
DA COMUNIDADE

EXPOSIÇÃO | A partir do documentário “Rosa de Aroeira” surgiu a ideia da exposição “Faces do Reduto”, 
que será lançada virtualmente na próxima segunda-feira 30

A exposição fotográfica “Faces 
do Reduto” brotou de um 
ensaio realizado por Mônica 

Mac Dowell durante a captação das 
imagens do filme documentário 
“Rosa de Aroeira”, curta-metragem 
dirigido e produzido por Mônica que 
selecionado para diversos festivais, 
premiado recentemente no LABRFF 
em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
Na próxima segunda-feira 30, às 19h, 
acontecerá o lançamento virtual do 
projeto, com a exposição veiculada 
pelo canal do YouTube da Green Point 
Produções.

“Rosa de Aroeira” é um 
documentário com vinte minutos de 
duração. Com uma câmera de celular, 
Mônica registrou a vida e o cotidiano 
de um grupo de quatro mulheres 
residentes na comunidade do Reduto, 
localizada no município de São Miguel 
do Gostoso, no litoral Norte potiguar.

A partir do documentário, surgiu 
a ideia da exposição fotográfica. 
Por meio de uma estética e de um 

estilo próprio, “Faces do Reduto” 
visa atender a uma lacuna social ao 
difundir a vida cotidiana de um grupo 
de mulheres através da divulgação do 
artesanato em labirinto, e ainda da 
confecção da farinha de mandioca 
por essas mulheres, cujos saberes vêm 
sendo transmitidos por décadas no 
Reduto.

Elaborada inicialmente para 
o formato presencial – com 
datas e locais a serem definidos 
– a exposição tem curadoria e 
tratamento de imagem do fotógrafo 

e artista visual Paulo Mac Dowell e 
procura dar visibilidade ao trabalho 
das labirinteiras da comunidade 
no próprio formato da exposição.
Com parte das fotografias impressas 
em tecido de linho branco onde 
são confeccionados os labirintos e 
outra parte afixada na tessitura dos 
labirintos rendados pelas próprias 
mãos das artesãs do Reduto, a 
moldura escolhida para bordear as 
fotografias da exposição é inspirada 
nas grades de madeira utilizadas 
para a confecção do artesanato em 

labirinto.
Em função da pandemia da 

Covid-19, a Sollar Comunicação 
(idealizadora da exposição) e Mônica 
Mac Dowell optaram por realizar 
a primeira temporada da mostra 
fotográfica de forma virtual, com 
o apoio do Sebrae RN por meio do 
Edital de Economia Criativa. Com 
cenários em vídeos especialmente 
elaborados para o formato virtual, 
o público poderá conferir a exibição 
de 24 fotos apresentadas em 
computação gráfica 3D desenvolvida 
por Eduardo Pinheiro (Estúdio 
Galileo), com consultoria artística 
do diretor de arte e diretor teatral 
João Marcelino e concepção de 
trilha sonora de Valéria Oliveira. 
Ao final da temporada online e da 
temporada presencial da exposição. 
Mônica irá doar parte das fotos para 
exibição permanente na Casa de 
Farinha do Reduto, na Cooperativa 
das Labirinteiras, e em outros 
espaços públicos da comunidade.

QRCODE

Acesse e siga para 
o canal da Green 
Point Produções 

no YouTube, 
onde acontecerá 
o lançamento da 

exposição

LANÇAMENTO 

Um planeta abandonado 
que precisa ser salvo por aque-
les deixados para trás. É assim 
que o cantor, escritor e compo-
sitor poticearense Pedro Rhuas, 
de 24 anos, define a narrativa 
de seu novo single, o retrô “Left 
Behind”. Estreando nas plata-
formas digitais nesta sexta-feira 
27, a parceria com o produtor 
pernambucano DogMan marca 
a primeira aventura de Rhuas 
também em inglês.

A faixa surgiu como parte 
de uma experimentação en-
tre os dois artistas. Com beat, 
letra e vocais todos feitos em 
apenas uma noite no início de 
novembro, a ideia era ver o que 
conseguiam criar a partir de um 
prazo limitado. “Produzir é um 
processo que demanda bastan-
te atenção aos detalhes. Muitas 
músicas demoram meses ou 
até anos para serem lançadas. 
Com ‘Left Behind’ queríamos 
fazer o inverso e nos colocar 
numa posição de desafio, até 
testando a qualidade do nosso 
trabalho. Acabou que tudo fluiu 
de modo incrível e os conceitos 
surgiram espontaneamente”, 
contou Rhuas.

O resultado foi um syn-
thwave com elementos do low 
trance, numa experiência so-
nora que soa ao mesmo tempo 
futurista, oitentista e espacial. 
“Utilizamos sintetizadores 
triangulares para criar uma at-
mosfera melódica e nostálgica, 
como uma viagem pelo univer-
so. Na ponte, preenchemos a 
voz de Vocoder para criar mais 
textura e trazer um ar quase 
robótico”, explicou DogMan, 
que vem se especializando no 
gênero deep house.

“Left Behind” é o quarto 
lançamento autoral de Pedro 
Rhuas em 2020. Ele começou 
o ano com “Enquanto eu não 
te encontro”, que hoje já passa 
de 20 mil streams no Spotify, e 
depois passou por “Máquina 
do Tempo”, que ganhou clipe 
apoiado pelo SESC. Em 13 de 
novembro, também foi anun-
ciado em uma colaboração com 
Tiago Terras na faixa “Tocando 
o Coração”.

PEDRO RHUAS 
ESTREIA EM INGLÊS 
COM O SINGLE
“LEFT BEHIND”
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COBRANÇA 
A deputada estadual Cristiane 

Dantas (Solidariedade) quer 
saber: onde estão localizados 
os 600 leitos disponíveis para 
abrigar a população infectada 
pela Covid-19? A questão foi 
feita através de requerimento 
da Assembleia Legislativa ao 
Governo do Estado.

ONDE ESTÃO OS LEITOS?  
Cristiane argumenta que os 

dados divulgados pela Secretaria 
de Saúde sobre os leitos 
“demonstraram-se incoerentes e 
bastante imprecisos”.

“É necessário que o 
Governo do Estado apresente 
informações seguras, 
transparentes e coerentes 
acerca das medidas de combate 
ao vírus, para que possamos 
combater a pandemia da melhor 
forma possível”, afirmou a 
parlamentar.  

‘INAJEITÁVEL’ 
O ministro das 

Comunicações, Fábio Faria, 
tentou “ajeitar” a mentira dita 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
em sua última live, na quinta-
feira, quando garantiu não 
ter chamado a Covid-19 de 
“gripezinha”, embora o tenha 
feito em cadeia nacional de 
TV e rádio e em entrevista à 
imprensa. 

PROVA O CONTRÁRIO 
Situação difícil para o ministro 

potiguar ter que desmentir uma 
mentira. Para isso, ele postou 
em seu Instagram o vídeo oficial 
em que Bolsonaro afirma que se 
contraísse o novo coronavírus no 
máximo teria uma “gripezinha” ou 
“resfriadinho” para tentar provar 
que o presidente se referia apenas 
ao seu “caso particular” com a 
doença.  

SEM SENTIDO 
Disse Fábio: “Isso está muito 

claro em todos os vídeos sobre o 
assunto”. Ora, o que está muito 
claro é que o presidente mentiu 
na cara dura mesmo! Ele ter 
se referido a si mesmo nesse 
caso não muda o fato de ele ter 
considerado, para todo Brasil, 
que as pessoas contaminadas 
pelo vírus também apresentariam 
sintomas de “gripezinha”.  

IMPORTANTE 
Não tendo mais nada a 

considerar, diante da situação até 
vexatória, Fábio teve que mudar 
propositalmente de assunto. 
“Vamos focar no mais importante: 
Não faltou dinheiro do Governo 
Federal para combater a Covid”. 
Mas milhões de testes para 
detectar a doença estão vencendo 
guardados pelo Ministério da 
Saúde.

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>> A grande imprensa já 

noticia que o Rio de Janeiro 
está com fila de espera de dias 
por UTI para Covid-19 e está à 
beira de novo colapso. Segundo 
a Folha, o número de pacientes 
que aguardam leito triplicou 
em duas semanas, e alguns são 

de eletrônicos em compras e 
reclamações. 

>> Isolamento no País 
cresce pela 1ª vez em seis meses, 
apontam dados de operadoras de 
celular. Taxa atingiu o pior nível 
em outubro e subiu para 47,7% 
em novembro. 

transferidos para o interior. 
>> Tendência: a Black 

Friday teve disparada de 
pedidos online e lojas físicas 
vazias. E os segmentos de 
moda e beleza tomaram lugar 

Mas mentiu 
Fábio focou no que ‘importa’: 

“Ao todo, 10% do PIB foi gasto com 
medidas de enfrentamento à Covid 
e isso vale mais do que qualquer 
briga de palavras”. E ele saiu 
enumerando: “Todos os municípios e 
estados receberam recursos; auxílio 
emergencial beneficiou 67 milhões de 
brasileiros; taxa de juros caiu para 2%; 
liberamos conexão digital gratuita a 
10 milhões de pessoas, mais de 12mil 
pontos de internet para permitir o 
ensino remoto às crianças carentes”.

Muito dinheiro 
O ministro potiguar Fábio 

Faria comemorou a liberação pelo 
Ministério das Comunicações 
do maior repasse de recursos da 
história para financiamento em 
telecomunicações. 

Para telecomunicações
O repasse de R$ 409 milhões é 

390% maior do que a média de 2001 a 
2018, segundo o ministro. Para ele, a 
expectativa de retorno a pequenas e 
médias empresas é de R$ 6 para cada 
real investido.  

EXPECTATIVA 
“Os investimentos vão permitir 

o desenvolvimento e a ampliação da 
utilização de tecnologias de Internet 
das Coisas em sistemas agrícolas, 
de transporte, saúde, segurança e 
soluções para a internet 5G”, disse 
Fábio.  

Vacina online 
O projeto de lei Nº 384/2019, 

de autoria do deputado estadual 
Ubaldo Fernandes (PL) avançou na 
Comissão de Finanças e Fiscalização 
da Assembleia Legislativa essa 
semana. Trata-se da criação do 
cartão digital de vacinação, que deve 
conter as informações do paciente, 
inseridas pelo estabelecimento de 
saúde onde ocorreu a vacinação, 
independentemente de ser público ou 
privado. 

OBJETIVO 
Segundo o parlamentar, as 

informações dos pacientes estarão 
disponíveis por meio da internet 
e de dispositivos eletrônicos, tais 
como smartphones, tablets. “O que 
facilitará o acesso à informação do 
sistema público de saúde, facilitando 
o planejamento de ações sanitárias, 
campanhas de conscientização 
e aquisições de vacinas e sua 
administração de forma mais 
adequada”, explicou. 

FACILITANDO AS INFORMAÇÕES  
Atualmente, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) disponibiliza 
gratuitamente 19 vacinas que integram 
o Calendário Nacional de Vacinação, 
protegendo contra 18 doenças 
imunopreveníveis. “Com o projeto, 
queremos garantir as informações 
necessárias a preservação da saúde da 
população”, disse Ubaldo.

PESQUISA COVID 
A governadora Fátima Bezerra 

lançou nesta sexta a pesquisa 
Inquérito Sorológico Covid-19, que 
será realizada pela Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) 
e terá como objetivo identificar o 
comportamento da Covid no Rio 
Grande do Norte.  

NÚMERO 
Serão aplicados 24 mil testes 

e questionários em aproximada-
mente sete mil domicílios, em oito 
regiões do Estado, para garantir 
uma pesquisa plural. 

INOVANDO 
E quem disse que uma aula não 

pode acontecer sobre duas rodas? 
O Complexo Educacional Contem-
porâneo resolveu passar as últimas 
lições do ano nas ruas, com os 
alunos montados em bicicletas. 

O passeio ciclístico acontece 
neste sábado 28, a partir das 15h30, 
de Cidade Verde à Barreira do 
Inferno.

O presidente da Associação Potiguar de Off-Road, Juscelino Holanda, juntamente com a governadora 
Fátima Bezerra e a secretária-adjunta da Sethas, Samanda Alves, posando com o termo de coope-
ração que a entidade firmou com o governo para contribuir com a distribuição de cestas básicas na 
nova fase do programa RN Chega Junto. O acordo foi firmado nesta semana, na Governadoria

Em tempos de pandemia
e números de Covid-19 
crescendo, a senadora 
Zenaide Maia em mais um 
discurso na sessão remota 
do Senado Federal
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Aproveite para apresentar palestras e projetos com a Lua 
em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. Planos e escolhas ligados 
ao trabalho ou a um plano de negócios passam por boas 
transformações.

Você vai preferir a intimidade junto aos entes queridos 
com a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe 
um ótimo aspecto de Urano em Touro. A vida doméstica 
e familiar chama o seu envolvimento. Uma reforma ou 
construção de uma casa não estão descartadas.

O contato com pessoas de outros países é beneficiado 
com a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe 
um ótimo aspecto de Urano em seu signo. Você pode 
começar a planejar ou marcar uma viagem internacional. 
A meditação será bem-vinda.

Reuniões de negócios e novos contatos comerciais são 
beneficiados com a Lua em Capricórnio, que se une a 
Vênus e recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro. 
O dia é de movimento e diversão com as amizades. Você 
se mostra simpático e voltado para a boa comunicação.

O dia pede interiorização com a Lua em Capricórnio, 
que se une a Vênus e recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro. Surge a necessidade de aprofundar os 
sentimentos, que podem envolver uma relação recente. É 
preciso planejar o orçamento de uma parceria financeira.

Aproveite para organizar as finanças e os novos 
investimentos com a Lua em Capricórnio, que se une a 
Vênus e recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro. 
O dia é bom para a sua vida econômica. Uma proposta 
pode surgir para fazer arte de um novo projeto.

Os assuntos do coração ganham bom movimento com 
a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em Touro. Aproveite para se 
divertir na companhia das amizades. Um romance pode ser 
arquitetado pelo Cosmos.

As emoções se afloram com a Lua em seu signo, que 
se une a Vênus e recebe um ótimo aspecto de Urano 
em Touro. O coração promete abertura. Aproveite para 
realizar um ótimo encontro com seus amigos, pois 
você estará mais receptivo e acolhedor.

O trabalho ganha bom movimento com a Lua em 
Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. É possível o surgimento de 
um novo projeto. Você pode se decidir por fazer novas 
amizades no ambiente profissional.

Aproveite para cuidar da saúde como um todo com a Lua 
em Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. Atividades que unam corpo 
e mente serão boas aliadas. O dia pede introspecção e 
contato com as emoções, que se mostram equilibradas.

O seu coração se abre como há muito tempo não 
acontecia com a Lua em Capricórnio, que se une a Vênus 
e recebe um ótimo aspecto de Urano em Touro. O amor 
e a relação com os filhos passam por ótimo momento. 
Uma nova fase de vida se inicia.

Você estará mais simpático e receptivo com a Lua em 
Capricórnio, que se une a Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro. Alguém especial pode 
chamar o seu interesse. O dia é de boas energias, 
principalmente se você buscar a companhia dos amigos.

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)

Redução de capítulos de novela permanece em discussão na TV 

Há anos se debate a questão da redução de 
capítulos nas novelas, mas sem nenhuma conclusão 
até agora. Uma reivindicação que é dos autores, em sua 
grande maioria, mas também dos atores, especialmente 
os mais estrelados, que há tempos batalham por 
produções mais curtas - Juliana Paes, por exemplo. 
Entre preliminares e todo o período de gravações, o 
trabalho nunca é inferior a oito, até nove meses. Isso 
sem falar ou contar aqueles que também têm por 
hábito uma preparação paralela, casos de Marina Ruy 
Barbosa e Ricardo Pereira, entre outros.

Só que do outro lado, as TVs desde sempre, do 
começo até agora, entendem que uma novela só se 
paga partir de 120, 150 capítulos. E mesmo com as 
séries demonstrando o contrário, a perspectiva de 
qualquer mudança a curto ou médio prazo é próxima 
de zero.

Em tempos de pandemia, mas sempre com a 
obrigação de honrar gastos, as novelas ganham força 
para seguir no esquema de sempre. Devem diminuir, na 
verdade, externas locais e internacionais - e focar nos 
estúdios, já adaptados aos protocolos de saúde.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
nA “Libertadores” é um produto 
que a direção do SBT tem tratado 
com especial atenção...nE, para o 

ano que vem, há o desejo de ampliar 
os cuidados com ele...·nPor aí se 
entenda maiores espaços na grade 
de programação e uma cobertura 

mais intensa.nBom esclarecer: a luta 
desta noite em Los Angeles, Mike 

Tyson contra o também ex-campeão 
Roy Jones Jr., é exclusiva do canal 
Combate... nA TV Globo, após o 

“Altas Horas”, vai exibir o filme “10 
Segundos”, que relembra a história 
de Eder Jofre, no “Supercine”...nE, 
na sequência, um VT da luta com 

narração de Luís Roberto e Rogério 
“Minotouro” Nogueira.nAo contrário 

de outros tantos países, o Uruguai 
está com os números da Covid-19 
bem controlados...nNão por acaso, 
transformou-se no alvo das grandes 
produtores de conteúdo...nAmazon 
já tem vários trabalhos sendo feitos 
lá.nProdução do “Domingão do 
Faustão” confirma a entrega do 

“Troféu Mario Lago”. Só a festa dos 
“Melhores do Ano”, que não.

QUASE LÁ
Mariana Godoy, por sua 

vez, conta que também está se 
recuperando bem e dentro de mais 
alguns dias estará liberada. Por 
enquanto, em quarentena, continua 
trancada em casa.  

NOVA SÉRIE
A Record planeja iniciar em 

janeiro as gravações da série “Ameaça 
Invisível” nas locações de São Paulo.
Este trabalho, que fala sobre um 
novo vírus misterioso, também vai 
precisar acionar protocolos, por 
causa da Covid-19.

TEM UM PORÉM
Mas este desejo de começar 

as gravações de “Ameaça Invisível” 
em São Paulo também esbarra na 
questão do coronavírus.Devido ao 
aumento de casos da doença na 
nossa vida real, além de necessárias 
licenças junto aos órgãos públicos, 
ainda tem os cuidados que devem 
ser redobrados.

EMBALO
A informação de pessoas 

próximas é que Ricardo Waddington, 

VINICIUS MOCHIZUKI

ELENCO A atriz Adriana 
Semiramis Prado é a mais recente 
contratação para o elenco de 
“Gênesis”, nova produção bíblica da 
Record. Adriana foi escolhida para a 
personagem Quetura, última esposa 
de Abraão.

que assume em dezembro o 
Entretenimento da Globo, “vai mexer 
e muito” no setor.O diretor, um dos 
seus principais, está muito feliz com 
a oportunidade concedida pelo 
comando da emissora.

PLANO FUTURO

O SBT, ainda em processo de 
esvaziamento, poderá apresentar 
novidades no ano que vem.E o 
que passa por uma reformulação 
bem consistente em toda a sua 
grade de programação, pelo menos 
como vontade de alguns dos seus 
diretores.

PRIORIDADE
Os últimos levantamentos 

de audiência têm apontado que, 
não de agora, mas já há algum 
tempo, os maiores problemas do 
SBT estão localizados no prime 
time.É por aí que devem acontecer 
as maiores mudanças. Diminuir a 
duração do Ratinho ou reduzir os 
dias de exibição do seu programa é 
uma das possibilidades.

SÓ ELE
Na Band, para as transmissões 

da Stock Car no ano que vem, tudo 
indica, Reginaldo Leme será a 
novidade. Mas apenas ele. No mais, 
a ideia é contar com o trabalho do 
departamento esportivo da casa, 
entre narradores e repórteres. 
Oliveira Andrade, por exemplo, já 
fez muita Fórmula 1.
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RENNÊ CARVALHO/ABC F.C.

O ABC recebeu nesta sexta-
-feira 27 o Itabaiana (SE) 
em partida válida pela 14ª 

e última rodada da fase de grupos 
da Série D do Campeonato Brasilei-
ro. Dentro do estádio Frasqueirão, 
os donos fizeram o dever de casa 
e venceram por 2 a 0, com gols de 
Richardson e Jairinho.

Com a vitória, o ABC chega a 
26 pontos e garantiu a liderança do 
Grupo A4. Já o Itabaiana, fica com 
23 pontos e termina a primeira fase 
como segundo colocado. 

O primeiro gol da partida acon-

teceu aos 36 minutos do primeiro 
tempo. Bruno Furtado cobrou es-
canteio e Richardson abriu o pla-
car: 1 a 0 para a equipe potiguar. A 
vitória foi selada no início da segun-
da etapa com um gol do estreante 
Jairinho, ex-Vasco, que marcou de 
cabeça no cruzamento de Giva.

Com o resultado, na segunda 
fase do torneio, o ABC vai pegar os 
potiguares do Globo, que termina-
ram na quarta posição do Grupo A3 
da Série D. 

Já os sergipanos Itabaiana en-
frentarão o Floresta (CE).

AMÉRICA EMPATA 
Campinense e América fizeram 

jogo movimentado, mas sem gols 
no Amigão, em Campina Grande, 
pela 14ª e última rodada do Gru-
po A3 da Série D do Campeonato 
Brasileiro. Com o resultado, os po-
tiguares avançaram, já os paraiba-
nos foram eliminados. O América 
se classificou na liderança com 28 
pontos e, agora, pegará o Coruripe, 
quarto colocado do A4. O Campi-
nense, por sua vez, se despediu da 
Série D na sexta colocação com 15 
pontos.

O prefeito de Nápoles, Luigi De 
Magistris, disse nesta sexta-
-feira que o estádio do Na-

poli deve ser rebatizado para Diego 
Armando Maradona entre 10 e 15 
dias. O local atualmente se chama 
San Paolo e mudará de nome em 
homenagem ao craque argentino 
que morreu na última quarta, aos 
60 anos, em Buenos Aires, na Ar-
gentina.

“Entre 10 e 15 dias, em muito 
pouco tempo, encerraremos o pro-
cesso formal. Levei alguns instantes 

para decidir isso, todos fomos inun-
dados pelo mesmo sentimento. Da-
remos o nome do maior jogador de 
todos os tempos a esse estádio que 
faz parte da nossa vida e da nossa 
história”, disse o prefeito, em entre-
vista à emissora de TV italiana La7.

Maradona jogou na Napoli por 
sete anos, entre 1984 e 1991. Após 
chegar como a contratação mais 
cara da história, o camisa 10 corres-
pondeu em campo e rapidamente 
se tornou ídolo da torcida, tanto pe-
lo desempenho em campo quanto 

pela paixão e identificação. Os dois 
títulos italianos do clube foram com 
o argentino em campo, nas tempo-
radas 1986/1987 e 1989/1990. Ainda 
conquistou uma Copa da Uefa (ho-
je chamada de Liga Europa), uma 
Copa da Itália e uma Supercopa da 
Itália.

homenagens ao craque. O Na-
poli atuou na última quinta-feira, 
em jogo marcado por diversas ho-
menagens ao ídolo. A equipe ven-
ceu o Rijeka, da Croácia, por 2 a 0, 
pela Liga Europa.

FUTEBOL  | Vitória por 2 a 0 foi garantida com com gols de Richardson e Jairinho. Na próxima fase, já no mata-
mata, abecedistas enfrentam os potiguares do Globo. América também terminou líder da sua chave no torneio

ABC vence Itabaiana, 
termina líder e vai 
pegar Globo na Série D

Com a vitória por 2 a 0, o ABC chega a 26 pontos e garantiu a liderança do Grupo A4. Já o Itabaiana, fica com 23 pontos e terminou em 2º lugar

Estádio vai receber nome de Diego 
Armando Maradona em 15 dias 

HOMENAGEM

POLÊMICA DISPUTA

A CBF se pronunciou com 
relação à polêmica do gol 
anulado do São Paulo contra 
o Ceará na partida disputa-
da na quarta-feira, na Arena 
Castelão, em Fortaleza, após 
o reinício de jogo autorizado 
pelo árbitro carioca Wagner 
do Nascimento Magalhães. De 
acordo com a Comissão Nacio-
nal de Arbitragem da entidade, 
em nota divulgada em seu site 
oficial, uma falha de comuni-
cação foi o principal motivo da 
confusão.

No segundo tempo do 
jogo, Wagner do Nascimento 
Magalhães validou um gol do 
atacante Pablo, que estava im-
pedido no começo da jogada, 
após consulta ao VAR e per-
mitiu o reinício do jogo. Logo 
após o Ceará recolocar a bola 
em disputa, o árbitro parou a 
partida e, em nova consulta, 
anulou o gol do São Paulo. O 
auxiliar Silbert Faria Sisquim 
havia marcado o impedimento 
do são-paulino.

“Acontece que uma comu-
nicação paralela, mantida en-
tre o árbitro central e o quarto 
árbitro, a respeito da aplicação 
de um cartão amarelo para um 
jogador do Ceará, prejudicou a 
comunicação que vinha sen-
do mantida entre o árbitro de 
campo e o VAR. E fez com que 
o árbitro central não ouvisse a 
solicitação da cabine do VAR e 
autorizasse o reinício da parti-
da”, completou a entidade.

Ao final da nota oficial, a 
Comissão Nacional de Arbi-
tragem ainda informou que 
vai abrir a possibilidade dos 
dirigentes de Ceará e São Pau-
lo compareceram na sede da 
CBF para fazer mais esclareci-
mentos, se necessário.

A Fifa divulgou nesta 
sexta-feira a atualização de 
seu ranking após as partidas 
internacionais do mês de 
novembro. Foram realizados 
quase 160 jogos entre seleções 
por Eliminatórias para a Copa 
do Mundo de 2022, Liga das 
Nações, Eliminatórias da Copa 
Africana de Nações e amisto-
sos. 

Com duas vitórias neste 
período, a seleção brasileira 
segue em terceiro lugar, mas 
diminuiu a distância para a 
líder Bélgica e para a França, a 
segunda colocada.

Por ter vencido a Vene-
zuela por 1 a 0, no estádio do 
Morumbi, em São Paulo, e o 
Uruguai por 2 a 0, em Montevi-
déu, o Brasil somou 18 pontos 
e chegou a 1.743. 

A diferença para a França 
caiu para 12 pontos depois que 
os europeus somaram apenas 
três neste mês. Os belgas se 
mantêm na liderança com 
1.780 - conquistaram 15 pon-
tos em novembro.

A grande novidade da lista 
foi a entrada de México e Itália 
no Top 10. Com 1.632 pontos, 
os mexicanos ocupam agora 
o nono lugar, seguidos pelos 
italianos com 1.625. 

Eles ocupam os lugares 
que eram de Croácia e Colôm-
bia - em novembro, a seleção 
sul-americana sofreu duas du-
ras derrotas nas Eliminatórias 
da Copa com direito a uma go-
leada de 6 a 1 para o Equador.

CONFIRA O RANKING DA FIFA:
1.º - Bélgica - 1.780 pontos
2.º - Franca - 1.755
3.º - Brasil - 1.743
4.º - Inglaterra - 1.670
5.º - Portugal - 1.662

PARA CBF, FALHA 
DE COMUNICAÇÃO 
CAUSOU ERRO EM 
JOGO DO SÃO PAULO

APÓS VITÓRIAS NAS 
ELIMINATÓRIAS, 
BRASIL SEGUE EM 3º 
NO RANKING DA FIFA


