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CULTURA

LITERATURA. 13 | Norteada pelo desejo de criar obras originais e pela vontade de 
seguir carreira como escritora, a jovem Gabriela Cavalcante, 22, está prestes a 
realizar um sonho de infância. Ela encarou o desafio de escrever o primeiro livro com 
outras cinco jovens de diferentes estados e lança “Os medos não fazem sentido”

“Os medos não 
fazem sentido”

ELEIÇÕES 2020. 4 E 5 | Desde a redemocratização do País, 
em 1985, nunca tantos candidatos se apresentaram para 
concorrer à cadeira de prefeito na capital potiguar. Para 

se ter uma ideia do crescimento, nas últimas eleições – 
em 2016 –, apenas 7 candidatos disputaram a prefeitura, 
a metade do número registrado agora.

Convenções chegam 
ao fim. Natal terá 14 
candidatos a prefeito

Governo do RN vai 
lançar medidas para 
estimular emprego

Hermano afirma que 
gestão de Álvaro Dias é 
“atrasada, retrógrada”

RN confirma 4 novos 
óbitos e chega a 2.330 
mortes pelo coronavírus

ECONOMIA. 6 | Anúncio será feito na 
semana que vem pela governadora 
Fátima Bezerra e pelas secretarias
de Tributação e de Desenvolvimento

ENTREVISTA. 3 | Candidato do PSB 
à Prefeitura do Natal criticou atual 
administração e falou que vai propor 
governo com “justiça social”

PANDEMIA. 7 | Estado chegou 
também a 65.933 casos confirmados 
da Covid-19. Além disso, há ainda 
282 óbitos em investigação

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Mesmo com lotação, 
transporte público não 
elevou casos de Covid-19 
em Natal, aponta estudo

Exportações do RN reagem 
em agosto, mas resultado 
do ano ainda continua pior 
que 2019, aponta Fiern

Centro de testes para vacina 
de Oxford contra a Covid-19 
em Natal será inaugurado 
na próxima segunda-feira

PANDEMIA. 10 | Associação Nacional 
das Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU) concluiu que não há evidências 
de que o aumento do número de 
passageiros levou a aumento de casos

COMÉRCIO. 11 | Vendas para o exterior no 
Rio Grande do Norte registraram aumento 
de 54,8% em agosto ante julho. De janeiro 
a agosto, contudo, em relação ao mesmo 
mês de 2019, queda foi de 20,9%

SAÚDE. 7 | Candidata a vacina será 
testada em 1 mil voluntários. Podem 
participar pessoas com mais de 18 anos 
e que atuem em profissões com alta 
exposição ao vírus

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

GOLPE NO
“NOVO CANGAÇO”
SEGURANÇA. 8 E 9 | Ações da Divisão de Investigação e Combate ao 

Crime Organizado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte reduziram o 
número de ataques  de quadrilhas organizadas contra bancos,

carros-fortes e caixas eletrônicos ao longo dos útimos 12 meses

CEDIDA

EDUARDO MAIA / ALRN
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O Tribunal de Contas da União 
(TCU) entregou ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) uma 

lista com os nomes de 168 gestores que 
tiveram as contas julgadas irregulares 
pelo tribunal nos últimos oito anos no 
Rio Grande do Norte.

A lista dos potiguares faz parte de 
um total de 7.354 gestores públicos de 
todo o País que tiveram contas julga-
das irregulares nos últimos oito anos.

Segundo o TCU, a região Nordeste 
aparece com 2.924 nomes na lista, se-
guida pela região Sudeste, com 1.685 
gestores. As regiões Norte e Centro-
-Oeste trazem, respectivamente, 1.317 
e 826 nomes. Já no Sul aparecem 582 
pessoas. Como a lista é dinâmica, esses 
números podem sofrer alterações dia-
riamente.

O TCU fará a atualização diária 
desses dados até o último dia do ano. 
Cabe à Justiça Eleitoral, dentro dos cri-

térios legais, declarar ou não a inelegi-
bilidade desses gestores.

Os casos julgados pelo TCU en-

volvem apenas a aplicação de verbas 
federais. Ao todo, o Rio Grande do 
Norte somou 247 processos de contas 

reprovadas – o que envolve o total de 
168 pessoas. Alguns gestores têm mais 
de um processo registrado no Tribunal 
de Contas da União.

A lista potiguar é formada 
por ex-prefeitos de diversas cida-
des, ex-vereadores, ex-secretários 
municipais, além de diretores de 
entidades ou associações sociais 
que receberam recursos federais, 
bem como gestores de empresas 
públicas.

Ainda segundo o Tribunal de Con-
tas, a inclusão do nome do gestor na 
lista de contas reprovadas não o torna 
inelegível automaticamente. A decisão 
pela inelegibilidade cabe somente à 
Justiça Eleitoral.

Isso ocorre porque, quando uma 
candidatura é registrada, o juiz eleito-
ral analisa se o ato é válido ou não, e 
um dos critérios usados é justamente 
a lista do TCU.

RN tem 168 gestores públicos 
com contas reprovadas no TCU
TRANSPARÊNCIA | Casos julgados pelo TCU envolvem apenas a aplicação de verbas federais. Ao todo, o Rio Grande do Norte somou
247 processos de contas reprovadas – o que envolve o total de 168 pessoas. Estar na lista não significa estar inelegível, afirma tribunal

Casos julgados pelo TCU envolvem apenas a aplicação de verbas federais. RN tem 247 processos

ALAN MARQUES / FOLHAPRESS

Depois de quatro meses como 
interino, o general Eduardo 
Pazuello foi efetivado no cargo de 

ministro da Saúde. Houve aglomeração 
na cerimônia de posse no Palácio do Pla-
nalto, sede do Poder Executivo. O evento 
foi realizado nesta quarta-feira 16.

“Fazer um discurso neste nível, 
onde não estou chegando e tampouco 
me despedindo é uma situação inédita. 
Então, será um discurso de continuida-
de”, a� rmou Pazuello.

Pazuello disse que o Brasil tem um 
dos maiores “quantitativos” do mundo 
de pessoas recuperadas pela Covid-19. 
O País é também um dos que têm mais 
casos da doença.

“Nós vimos que não era o melhor 
remédio o “� ca em casa” [à espera de 
� car sem ar]. O tratamento precoce 
salva vidas, por isso temos falado dia 
após dia: Não � que em casa esperando 
falta de ar. Não espere. Procure o médi-
co já nos primeiros sintomas. (…) Inicie 
o tratamento. Com o fortalecimento 
desta conduta, o presidente Bolsonaro 
já alcançou o quantitativo de 3 milhões 
de recuperados”, a� rmou.

Ele também falou sobre as vítimas da 
doença em todo o País. “Aqui não posso 
deixar de me solidarizar com as famílias 
que perderam seus entes queridos”, disse.

Em seu discurso, o presidente Jair 
Bolsonaro a� rmou que “estudos já 
demonstram que 30% das mortes po-
deriam ser evitadas com hidroxicloro-
quina”, caso a medicação fosse usada 
de forma precoce. Bolsonaro não men-

cionou a quais estudos ele se referia.
O presidente criticou o ex-ministro 

Luiz Henrique Mandetta (Saúde) por 
não ter aceitado incluir a hidroxicloro-
quina no protocolo de tratamento do 
SUS (Sistema Único de Saúde). “Com o 
ministro da saúde anterior nada foi re-
solvido nas nossas conversas e eu apren-
di que (…) pior do que uma decisão mal 
tomada é uma indecisão”, a� rmou.

Ministro da Sáude, general Eduardo Pazuello, e presidente Jair Bolsonaro em cerimônia de posse

Em evento com aglomeração, 
Pazuello é efetivado como ministro

SAÚDE

CAROLINA ANTUNES / PRO secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, fez um apelo 
nesta quarta-feira 16 para que 

as aglomerações registradas nas con-
venções partidárias não se repitam 
durante os atos de campanha para 
prefeito e vereador, para evitar a pro-
pagação do novo coronavírus.

“Devemos seguir o lema ‘Eleições 
sem aglomerações’. Temos decretos 
que regulamentam normas e os can-
didatos devem servir de exemplo”, 
disse o secretário, em coletiva.

Para o secretário, apesar da situ-
ação de estabilidade da doença no 
Estado, ainda é preciso seguir o dis-
tanciamento físico e, principalmente, 
o uso correto da máscara. “Mais uma 
vez, repetimos que a pandemia não 
acabou. Há uma ameaça de um novo 
surto com o crescimento da trans-
missibilidade na Europa e nós não 
podemos relaxar”, a� rmou.

Cipriano lembrou que, no auge 
da pandemia, o número de casos 
chegou a um pico de 1 mil novos re-
gistros por dia. Nesta quarta-feira 16, 
foram con� rmados 286 novos casos e 
4 óbitos pela Covid-19.

“A tendência é de declínio, mas a 
nossa meta é que não registremos ne-
nhum óbito. A população, as autori-
dades e as instituições devem seguir 
a retomada com responsabilidade, 
respeito e cumprimento das normas 
de segurança”, frisou.

Secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia

Eleições: Secretário de Saúde 
cobra fim de aglomerações

CUIDADO COM A COVID

SINTOMAS LEVES

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), foi diagnos-
ticado nesta quarta-feira 16 com 
Covid-19. Ele afirmou estar bem, 
sem sintomas graves da doença.

Recém-empossado presi-
dente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Luiz Fux anunciou 
na segunda-feira que também 
havia recebido o diagnóstico 
positivo. Antes, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, e o 
presidente  do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), também 
já tiveram a doença. Com isso, 
todos os chefes de Poderes da 
República já tiveram a Covid.

O presidente da Câmara 
também é a quarta autoridade 
que compareceu à posse de Fux 
a contrair o coronavírus.

Os ministros Luís Felipe 
Salomão e Antonio Saldanha 
Palheiro, do STJ, além da ministra 
Maria Pedruzzi, do TST, também 
testaram positivo após o evento.

APÓS POSSE DE 
FUX, RODRIGO MAIA 
É DIAGNOSTICADO 
COM COVID-19

GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO
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EDUARDO MAIA / ALRN

Cumprindo o terceiro manda-
to na Assembleia Legislativa, 
o deputado estadual Herma-

no Morais (PSB) se prepara para 
disputar a Prefeitura do Natal pela 
segunda vez. Na última, em 2012, 
foi ao segundo turno.

 De lá para cá, na avaliação de-
le, a situação da cidade só piorou. 
Segundo o candidato, as gestões 
dos prefeitos Carlos Eduardo Alves 
e de Álvaro Dias, o atual, não de-
ram condições para que a cidade 
avançasse.

Para Hermano, a atual gestão 
“não trouxe nada de novo, a não ser 
o retrocesso”. “É uma gestão con-
servadora. Nada de novo ele acres-
centou. Os índices são os mesmos. 
Considero uma gestão atrasada, 
retrógrada”, afirma ele.

Nesta entrevista exclusiva ao 
Agora RN, Hermano faz uma ava-
liação da atual gestão e conta quais 
serão os planos que ele pretende 
apresentar na campanha.

Confira:

AGORA RN – O senhor vai dis-
putar a Prefeitura do Natal pela 
segunda vez. O que mudou de 2012 
para cá?

HERMANO MORAIS – Hoje 
eu sou uma pessoa mais experien-
te na política, na vida e também 
no conhecimento dos problemas 
de Natal. Desde 2012, se passaram 
oito anos, e o desejo de contribuir 
com a minha cidade no Executivo 
permanece. Já pude ajudar como 
vereador por quatro mandatos, 
continuo colaborando como de-
putado estadual no terceiro man-
dato, mas vejo que nossa cidade 
está involuindo. Estamos em um 
momento de retrocesso em vários 
aspectos. Natal, que é uma cidade 
bela por natureza, tem hoje seu 
povo sofrido.

AGORA RN – Por quê?
HM – Natal tem problemas 

seríssimos na área social, na saúde, 
na segurança, na empregabilidade. 
Natal merece uma gestão em que 
haja mais respeito à população, 
especialmente à população mais 
sofrida, que hoje tem dificuldade 
de acesso à educação de qualida-
de, que procura os serviços bási-
cos de saúde e não encontra, que 
continua enfrentando problemas 
seríssimos na área de segurança 
pública. Natal é considerada uma 
das 10 mais violentas do mundo.

AGORA RN – A que o senhor 
atribui esses problemas?

HM – Natal é uma cidade 

“Gestão de Álvaro Dias é atrasada
e retrógrada”, diz Hermano Morais

que vem perdendo ao longo do 
tempo por falta de prioridade das 
gestões, por falta de criatividade. 
Vamos demonstrar que Natal 
merece estar melhor. O que veri-
ficamos hoje é um índice de de-
semprego crescente, inclusive no 
turismo, nosso maior gerador de 
emprego e renda. As praias estão 
malcuidadas, feias. A cidade está 
suja. Há muito tempo Natal não 
resiste a uma chuva de pequena 
intensidade. Muitas ruas já são 
conhecidas como intransitáveis. 
Tem um problema seríssimo de 
mobilidade urbana, de acessibili-
dade. Temos problema de trans-
porte público, que, apesar do cus-
to alto, não atende à população. 
Há mais de vinte anos se fala em 
licitação do transporte público, 
que não acontece. Natal que não 
dialoga com os municípios vizi-
nhos da região metropolitana, e 
que vivem os mesmos problemas. 

AGORA RN – Caso seja eleito 
prefeito, como o senhor espera re-
solver esses problemas?

HM – Vamos propor parce-
rias com os outros municípios, 
através de consórcios. Também 
parcerias com os governos esta-
dual e federal e com a iniciativa 
privada. Vamos adotar o conceito 
de cidade inteligente, um concei-
to novo, moderno, que já acon-
tece em outras partes do Brasil e 
do mundo. A tecnologia precisa 
servir para atender a população 
na segurança, na saúde pública, 
na eficiência da gestão. É nessa 
linha que vamos caminhar. Que-
remos fazer um governo popular, 
onde a população seja ouvida, 
com a equipe técnica de qualida-
de e com compromisso de evitar 
qualquer desvio ou desperdício 
de dinheiro público. Cada centa-
vo será bem aplicado. Não vamos 
admitir qualquer desvio de finali-
dade ou desperdício. 

AGORA RN – Como o senhor 
avalia a área da educação?

HM – É inadmissível que mães 
e pais de família não tenham onde 
deixar com segurança os filhos 
da primeira infância para que 
possam trabalhar. Apenas 38% da 
população nessa faixa da primeira 
infância é atendida pelas creches 
de Natal. Todos os anos os pais são 
obrigados a se inscreverem e pas-
sarem pela humilhação do sorteio. 
Vamos tratar isso como priorida-
de. Além disso, não se admite que 
Natal seja uma das cidades com 
o maior índice de analfabetismo, 
quando décadas atrás, no governo 
popular de Djalma Maranhão, foi 
erradicado o analfabetismo.

AGORA RN – Como o senhor 
avalia a gestão do prefeito Álvaro 
Dias?

HM – É uma gestão conserva-
dora. Nada de novo ele acrescen-
tou. Os índices são os mesmos. 
Considero uma gestão atrasada, 
retrógrada e que não traz nada de 
novo, a não ser o retrocesso, que se 
aprofunda a cada dia. O número de 
indigentes, pessoas que não têm 
onde morar e o que comer, está 
aumentando. Basta andar e verifi-
car as calçadas de Natal durante a 
noite. Essa é a Natal. Se andar pelas 
periferias, vamos verificar ruas es-
curas, malcuidadas, a cidade suja e 
a dificuldade de acesso à educação, 
saúde e segurança, que é o básico. É 
possível fazer diferente. Se faz mais 
do mesmo na atual gestão. Quere-
mos fazer diferente. E é possível.

AGORA RN – O que o motiva a 
disputar as próximas eleições?

HM – Vamos tornar essa cida-

de mais justa. É isso que nos anima 
e nos estimula a enfrentar essa 
grande estrutura que está mon-
tada para perpetuação no poder 
do grupo que está instalado hoje 
na Prefeitura do Natal. Queremos 
diferente. Chega de se fazer o mes-
mo e Natal só acumula prejuízo e 
retrocesso. Vamos apresentar uma 
alternativa nova e realizável. Que-
remos trazer de volta o sentimento 
de esperança para o povo de Natal.

 AGORA RN – Qual é a sua pro-
posta para a área de infraestrutu-
ra?

HM – Há muito tempo Natal 
não tem uma grande obra. A últi-
ma grande obra foi concluída na 
gestão de Wilma de Faria, que foi a 
Ponte Newton Navarro. De lá para 
cá, Natal não teve mais nenhuma 
grande obra. Hoje está difícil. Mas 
podemos fazer com parcerias. Há 
legislações.

AGORA RN – O prefeito acre-
dita que conduziu bem a crise da 
Covid-19. O senhor concorda?

HM – Ele fez o mínimo que 
tinha que ser feito. Mesmo com o 
esforço, tivemos um alto índice de 
pessoas contaminadas. Em alguns 
momentos, de pico, tivemos pesso-
as desassistidas. Foi feito o básico. 
Podia ter sido feito melhor.

AGORA RN – Na sua opinião, 
para onde a cidade deve seguir nos 
próximos anos?

HM – Defendemos que Natal 
saia desse marasmo administrati-
vo em que se encontra. Natal está 
em uma situação de retrocesso. 
Apesar de toda a infraestrutura que 
existe, apesar da hospitalidade do 
povo, que é uma coisa fabulosa, os 
índices demonstram que estamos 
no caminho errado. O caminho do 
retrocesso. Temos que tirar Natal 
do retrocesso e buscar, com toda a 
criatividade, uma gestão eficiente.

AGORA RN – O senhor tem fala-
do muito em “justiça social”. Como 
implementar isso?

HM – Sou a favor do em-
preendedorismo. Vamos buscar 
parcerias com instituições como 
o Sebrae para estimular a micro e 
pequena empresa a gerar emprego 
e renda. Não podemos falar em jus-
tiça social se não dermos oportu-
nidade às pessoas. Primeiro, é pre-
parar a pessoa para o mercado de 
trabalho. Depois, é criar condições 
para que elas possam empreender 
e serem aproveitadas no mercado 
de trabalho. Assim, poderemos 
dar um passo adiante e diminuir 
as desigualdades sociais que são 
gritantes em nossa capital. Vamos 
fazer uma gestão popular, eficiente 
e parceira de quem quer o melhor 
para Natal.

Nossa cidade está 
involuindo. Estamos em 
um momento de retrocesso 
em vários aspectos. Natal, 
que é uma cidade bela por 
natureza, tem hoje seu povo 
sofrido”

“ Vamos buscar parcerias 
com instituições como o 
Sebrae para estimular a 
micro e pequena empresa 
a gerar emprego e renda. 
Não podemos falar em 
justiça social se não dermos 
oportunidade às pessoas”

“

ENTREVISTA |  Candidato do PSB à Prefeitura do Natal critica atual 
gestão municipal e diz que, se for eleito, fará um “governo popular,
com equipe técnica de qualidade” e que vai mirar justiça social



EM SP, SAI “BOLSODORIA” E 
ENTRA “BOLSO VS. DORIA”

COVID-19: CASOS ATIVOS 
DESPENCAM 15,7% EM SETEMBRO

redacaoch@gmail.com
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JÁ PODE PEDIR 2 MÚSICAS
Um dia depois da con� rmação de 

João Camps (PSB) como candidato 
à prefeitura do Recife, a gestão do 
prefeito Geraldo Julio, seu principal 
aliado, foi alvo de operação da Polícia 
Federal pela sexta vez este ano.

UM ANO ESTA QUINTA
Haveria bolo e vela, não fosse 

trágico: completa nesta quinta (17) 
um ano na gaveta de Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara, a proposta de 
emenda constitucional do deputado 
Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) 
extinguindo penduricalhos, regalias e 
privilégios no setor público.

PT COM PSL E PSDB
O deputado tucano Onevan 

de Matos, decano na Assembleia 
Legislativa do Mato Grosso do Sul, 
promoveu um casamento de jacaré 
com cobra d’água, ao juntar PSL e 
PT em sua campanha à prefeitura de 
Naviraí.

À BEIRA DO COLAPSO
Empresas de Brasília estão à beira 

do colapso, e a capital corre o risco 
de � car sem ônibus. Alegam que a 
pandemia reduziu os passageiros 

à metade, fazendo-as acumular 
prejuízo de R$400 milhões e perder a 
capacidade de manter em dia salários 
e obrigações com fornecedores. 

INTERNET GRATUITA
O governo do DF liberou 

internet gratuita para alunos e 
professores da rede pública, para 
acesso à plataforma Google Sala 
de Aula. Nessa primeira fase, chips 
das operadoras Tim e Claro estão 
autorizados.

CENSURA ATÉ NISSO
Iniciativa de um professor 

universitário e biólogo nos EUA, 
o movimento “Unity 2020” foi 
censurado do Twitter. A ideia é 
rejeitar as candidaturas (já postas) 
de Joe Biden e Donald Trump e criar 
uma “terceira opção”. Mas na rede 
social, por motivos não explicados, 
isso não pode.

O LADO BOM
O mundo superou a marca de 

30 milhões de casos do coronavírus, 
segundo o Worldometer, mas a boa 
notícia é que 22 milhões já estão 
curados e 7,2 milhões manifestam 
apenas sintomas leves da doença.

A tendência de queda nos casos de coronavírus no Brasil se 
acentuou e o número de pessoas infectadas caiu 15,7% desde o início do 
mês, de acordo com o Worldometer. No dia 1º eram 669,2 mil pessoas 
infectadas e, apesar das críticas às pessoas deixando a clausura e 
voltando a viver suas vidas ao ar livre durante o feriadão, as previsões 
de disparada nos casos, mais uma vez, erraram feio e o total de doentes 
caiu a 564,6 mil.

NA MESMA MOEDA
Os críticos falam que o 

número de novos casos foi 
represado por três dias no feriado. 
Se isso é verdade, aconteceu o 
mesmo com as curas.

PERDERAM AUDIÊNCIA
O número de casos é o 

menor desde 11 de julho, mas o 

“jornalismo de funerária” se nega 
a admitir que o pior passou e � ca 
criando ressalvas.

OLHOS NA ÍNDIA
A maior preocupação no 

mundo é o avanço na Índia. Com 
1,38 bilhão de habitantes, já tem 5 
milhões de casos e registra quase 
100 mil por dia.

Poucas coisas fascinam tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto a ideia de 
ajudar a derrotar o candidato do governador João Doria (PSDB) à prefeitura 
de São Paulo, este ano. Emprestou seu nome ao “Bolsodoria”, viabilizando 

o tucano em 2018, e se sente traído. O candidato Celso Russomano não teve 
dificuldades de obter as bênçãos do presidente na disputa paulistana, fazendo 
o PTB bolsonarista cravar Marcos Costa como vice. Ao menos no segundo 
turno, será a vez de “Bolso vs. Doria”. Russomano é a mais séria ameaça à 
reeleição de Bruno Covas. Desta vez espera deixar para trás a reputação de 
“cavalo paraguaio”. Levantamento Paraná Pesquisa de 20 de agosto apontou 
Russomano à frente de Bruno Covas (PSDB) nos dois cenários possíveis.  O 
mesmo Paraná Pesquisa indicou que os paulistanos aprovam mais Bolsonaro 
(43,1%) que Doria (41,6%). (Registro no TSE nº SP-1020/20). Bolsonaro já avisou 
que não participará do primeiro turno na campanha deste ano, mas insinuou 
que no segundo turno avaliará a possibilidade. 
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A disputa pela Prefeitura do Natal te-
rá um recorde de candidaturas nas 
eleições de 2020. Com o � m das 

convenções partidárias nesta quarta-feira 
16, chegou a 14 o número de postulantes 
ao Palácio Felipe Camarão. O primeiro 
turno está marcado para 15 de novembro. 
Se houver necessidade, o segundo turno 
será no dia 29 do mesmo mês.

Desde a redemocratização do País, 
em 1985, nunca tantos candidatos se 
apresentaram para concorrer à cadei-
ra de prefeito na capital potiguar. Para 
se ter uma ideia do crescimento, nas 
últimas eleições – em 2016 –, apenas 
7 candidatos disputaram a prefeitura, 
ou seja, a metade do número registra-
do agora.

Com tantos candidatos, opções não 
vão faltar ao eleitor, em todos os espec-
tros políticos. As eleições deste ano terão 
um congestionamento de nomes na 
direita, na esquerda e no centro, fora os 
chamados “outsiders” – nomes oriundos 
de outros segmentos, como empresá-
rios, que vão ser candidatos pela primei-
ra vez.

CENTRO
Candidato à reeleição, o prefeito Ál-

varo Dias (PSDB) se posiciona no centro. 
Ele encabeça a maior coligação entre 
todos os candidatos – com 10 partidos 
aliados. Além do PSDB, Álvaro Dias tem 
o apoio de PDT, partido da candidata a 
vice, a advogada Aíla Ramalho Cortez, 
e de Avante, DEM, MDB, PL, Pros, PSD, 
Rede Sustentabilidade e Republicanos.

Também no centro, está o candidato 
do Solidariedade, o deputado estadual 
Kelps Lima. Com uma chapa puro san-
gue, ele terá como candidato a vice o ex-
-prefeito de Olho D’água do Borges Bren-
no Queiroga, que disputou o Governo do 
Estado nas eleições de 2018 e terminou 
em 4º lugar, sendo o 3º mais votado se 
forem considerados apenas os votos da 
capital.

Integrando ainda o mesmo espectro 
político está o candidato do PV, Carlos 
Alberto Medeiros. Empresário e profes-
sor de Administração na UFRN, ele terá 
como candidato a vice o desportista Car-
los Eduardo Nascimento, o Dadau (Cida-
dania). A coligação é formada por cinco 
partidos: Patriota, PMB e PTC, além dos 
já citados PV e Cidadania.

Outra candidata mais alinhada ao 
centro é a pastora Jaidy Oliver (Demo-
cracia Cristã). Na campanha, ela, que 
também é funcionária pública na área da 
saúde, promete apresentar um plano de 
governo focado em empregabilidade e 
economia solidária, além de assistência 
social. Ela terá como vice a médica vete-
rinária Shirlei Medeiros, que é do mesmo 
partido.

DIREITA
Entre os 14 nomes, três candidatos 

têm mais o per� l de direita.

Esquerda, direita e centro: Com 14 mirando a Prefeitura, Natal 
tem congestionamento de candidatos para as eleições de 2020
ELEIÇÕES 2020 | Desde a redemocratização do País, em 1985, nunca tantos candidatos se apresentaram para concorrer à cadeira de prefeito na capital potiguar. Para se ter uma ideia
do crescimento, nas últimas eleições – em 2016 –, apenas 7 candidatos disputaram a prefeitura, ou seja, a metade do número registrado agora. Confira quem vai disputar seu voto

Álvaro Dias (PSDB) concorre à reeleição

Novo estreia em Natal com Fernando Pinto

Podemos lançou o empresário Afrânio Miranda

Candidato do PSB será Hermano Morais

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL ELIAS MEDEIROS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Partido do vice-presidente Hamilton 
Mourão, o PRTB homologou em Natal 
a candidatura para prefeito de Coronel 
Hélio Oliveira, da reserva da Aeronáu-
tica. Em 2018, ele esteve à frente da co-
ordenação da campanha do presidente 
Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte 
e, antes das eleições deste ano, articu-
lou a fundação do Aliança pelo Brasil. A 
chapa terá, ainda, o PTB, que vai indicar 
o candidato a vice: o administrador e 
empresário Getúlio Batista (PTB), que já 
foi secretário de Habitação da Prefeitura 
do Natal.

Outro nome da direita é o delegado 
aposentado Sérgio Leocádio. Com ex-
periência de ter atuado por mais de 30 
anos na Polícia Civil, ele pretende fazer 

uma campanha focada no combate à 
corrupção e à violência. Filiado ao mes-
mo partido que elegeu Bolsonaro em 
2018, o PSL, Sérgio vai encabeçar uma 
chapa formada ainda pelo Progressistas, 
que indicou a vice, a também delegada 
aposentada Deusa Martins.

Por � m, também representando a 
direita, está o deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC). Ex-comandante da Po-
lícia Militar do Rio Grande do Norte, ele 
também se considera “bolsonarista”. Não 
haverá coligação. O vice será do mesmo 
partido: o policial civil Erick Guerra, co-
nhecido como “Erick, o Caçador”.

ESQUERDA
Na esquerda, está o maior número 

JOÃO GILBERTO / ALRN
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Esquerda, direita e centro: Com 14 mirando a Prefeitura, Natal 
tem congestionamento de candidatos para as eleições de 2020
ELEIÇÕES 2020 | Desde a redemocratização do País, em 1985, nunca tantos candidatos se apresentaram para concorrer à cadeira de prefeito na capital potiguar. Para se ter uma ideia
do crescimento, nas últimas eleições – em 2016 –, apenas 7 candidatos disputaram a prefeitura, ou seja, a metade do número registrado agora. Confira quem vai disputar seu voto

No PV, o candidato é Carlos Alberto Medeiros

Jaidy Oliver vai representar o Democracia Cristã

Coronel Azevedo será o candidato do PSC

Kelps Lima vai concorrer pelo Solidariedade

Fernando Freitas (PCdoB) também disputa

Sérgio Leocádio, candidato do PSL

PSOL inovou e lançou candidatura coletiva

Jean Paul Prates foi o escolhido pelo PT

Coronel Hélio concorre pelo PRTB

Rosália Fernandes, nome do PSTU

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN JOÃO GILBERTO / ALRN REPRODUÇÃO NEY DOUGLAS / AGORA RN

de candidatos: cinco.
Partido da governadora Fátima Be-

zerra, o PT con� rmou que o candidato da 
legenda para prefeito de Natal será o se-
nador Jean Paul Prates. Advogado e eco-
nomista, além de estudioso do setor de 
geração de energia renovável, ele assumiu 
o mandato no Senado em 2018, após Fáti-
ma renunciar para assumir o Governo do 
RN. Jean Paul terá como candidata a vice 
a militante Elizabeth Lima.

Aliado histórico do PT, o PCdoB terá 
candidatura própria desta vez. A legen-
da, que é a mesma do vice-governador 
Antenor Roberto, homologou nesta 
quarta-feira a candidatura do enge-
nheiro e auditor � scal Fernando Freitas. 
Pós-graduado em Gestão Pública, o can-

didato do PCdoB terá como candidata a 
vice a advogada Joana Lopes.

Ainda na esquerda, o PSB vai apre-
sentar a Natal a candidatura a prefeito 
do deputado estadual Hermano Morais, 
que foi ao segundo turno da campanha 
em 2012. No início da semana, ele che-
gou a hesitar declinar da candidatura 
e apoiar outro nome da esquerda, mas 
teve o nome con� rmado. O candidato 
a vice na chapa, que será puro-sangue, 
será a militante Tatiana Pires.

O PSOL decidiu inovar e vai apresen-
tar à cidade uma candidatura coletiva. 
Em uma chapa puro-sangue, o partido 
terá quatro nomes defendendo o mes-
mo projeto: a historiadora Nevinha Va-
lentim, o administrador Danniel Morais, 

a mestre em Filoso� a Liliana Lincka e o 
cientista político Sol Victor.

A legislação eleitoral não prevê can-
didaturas coletivas. Por isso, no dia da 
eleição, deve constar na urna o nome de 
um dos candidatos como prefeito e ou-
tro como vice. Os nomes que vão constar 
na urna não foram divulgados pelo parti-
do. “Apesar de um só nome ser registra-
do na Justiça Eleitoral, a construção do 
mandato se dará por várias mãos, sendo 
divididas as funções, lado a lado com 
as lutas populares e por pessoas com 
histórias diferentes que se entrelaçam”, 
informa o partido.

Também na esquerda, o PSTU con-
� rmou que a candidata do partido a 
prefeita de Natal será a assistente social 

Rosália Fernandes. Ela terá como can-
didato a vice o professor José Jairan, do 
mesmo partido.

Rosália já foi candidata a deputada 
estadual e disputa pela segunda vez a 
Prefeitura de Natal. Na campanha, pre-
tende denunciar falta de democracia do 
sistema eleitoral e apresentar um pro-
grama socialista, que enfrente, segundo 
ela, privilégios dos grandes empresários 
e defenda direitos dos trabalhadores.

 OUTSIDERS
A campanha para a Prefeitura do 

Natal terá, ainda, as candidaturas de 
dois “outsiders”, que vão disputar cargos 
eletivos pela primeira vez na vida.

O partido Novo, que estreia na dispu-

ta municipal, homologou a candidatura 
do advogado e empresário Fernando 
Pinto. O candidato a vice será o professor 
de Finanças Fernando Amaral. Os dois 
prometem apresentar na campanha 
um plano de governo focado em saúde, 
educação e segurança, com austeridade 
� scal e estímulo à cultura do empreen-
dedorismo.

Outro empresário que vai para a 
disputa é o empresário Afrânio Miran-
da (Podemos). Dono das lojas Miranda 
Computação e presidente licenciado da 
Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas, Miranda terá como vice a advo-
gada Ana Paula Trento. Na campanha, 
eles prometem endossar o slogan “peia 
na corrupção”.

REPRODUÇÃO EDILSON RODRIGUES / SENADO JOSÉ ALDENIR / AGORA RN SISTEMA OPINIÃO / REPRODUÇÃO YOUTUBE / REPRODUÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, vai 
anunciar na próxima segunda-

-feira 21 um pacote de medidas fiscais 
para apoiar a recuperação de empre-
gos perdidos durante a pandemia do 
novo coronavírus.

O anúncio das medidas, agendada 
inicialmente para esta quinta-feira 17, 
na Escola de Governo, foi cancelada no 
começo da tarde de ontem e remarca-
da para a nova data para um alinha-
mento melhor do formato do encontro 
e uma divulgação mais eficiente.

O anúncio terá como protago-
nistas representantes das secretarias 
de Tributação e do Desenvolvimento 
Econômico. As medidas a serem anun-
ciadas estão fechadas a sete chaves. 
Ninguém dentro ou fora do governo 
está autorizado a falar do assunto.

O Agora RN apurou que o Grupo 
Guararapes, maior empregador do 
Estado, fará um anúncio na ocasião, 
relacionado possivelmente a uma reto-
mada de contratações, mas o executivo 
da companhia baseado em Natal, Jairo 
Amorim, não quis antecipar os deta-
lhes para a reportagem.

“Por enquanto, não vamos falar 
nada. Só depois do anúncio do governo 
estadual”, antecipou.

A chefe da Assessoria de Comuni-
cação do Governo do Estado, jornalista 

Guia Dantas, explicou nesta quarta-fei-
ra 16 que o adiamento se deu para or-
ganizar melhor o evento, considerado 
da maior relevância pela governadora.

“Esta semana foi muito atribulada 
e, diante da importância do assunto, 
resolveu-se adiar o anúncio para a pró-
xima segunda, até para alinhar melhor 
a organização e a divulgação”, explicou.

Apesar de ainda sentir os impac-
tos provocados pela pandemia, o 
Rio Grande do Norte abriu em julho 
mais de 1 mil postos de trabalho com 
carteira assinada, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Ministério 
da Economia. A atualização de agosto 

está prevista para os próximos dias.
O pacote de estímulo ao emprego 

que o governo estadual vai anunciar 
é uma extensão do programa “RN+ 
Competitivo”, que reúne várias inicia-
tivas para estimular a retomada do 
crescimento econômico do Estado, 
entre elas o novo Proadi, rebatizado 
de Proedi – Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do Rio 
Grande do Norte.

Entre outras medidas, o novo progra-
ma amplia a porcentagem de abatimento 
do ICMS para empresas instaladas no RN. 
Antes, o benefício podia ser de até 75% do 
imposto e agora pode chegar a 95%.

Segundo Jaqueline Magalhães, 

coordenadora do Sistema Nacional de 
Empregos no RN (Sine), com a pande-
mia, o órgão só voltou às atividades 
normais em agosto, mas ainda de ma-
neira limitada. “O movimento de enca-
minhamento de trabalhadores para as 
empresas caiu de 350 por dia para algo 
em torno de 100”, afirmou.

Segundo ela, só nos últimos 30 dias 
é que essa procura começou a reagir, 
mas com todos os cuidados para não 
provocar aglomeração.

Até então, o sistema do RN vinha 
auxiliando no encaminhamento do au-
xílio-desemprego do governo federal, 
preenchendo por volta de 100 fichas 
diárias para os interessados, em um 
total de 3 mil por mês só na Região Me-
tropolitana de Natal.

Esse movimento do Governo do 
Estado acontece quando as exporta-
ções do RN referentes aos meses de 
janeiro a agosto anotam uma queda de 
20,9% em relação ao mesmo período 
de 2019, excluídos os itens extraordiná-
rios exportados no ano passado.

Melões, cuja safra 2020/21 se inicia 
agora, sal, fuel oil, tecidos de algodão e 
peixes foram os produtos com maiores 
valores exportados respectivamente.

As exportações de agosto foram 
54,8% maiores que as de julho, mês 
com valor muito baixo, o que explica 
essa variação acentuada. Os dados fo-
ram divulgados nesta quarta-feira pela 
Federação das Indústrias (Fiern).

Governo do RN terá ações para 
incentivar retomada do emprego
ECONOMIA | Anúncio das medidas, esperado para a próxima segunda-feira, terá como protagonistas representantes das secretarias de Tributação 
e do Desenvolvimento Econômico. Ações a serem anunciadas estão fechadas a sete chaves. Ninguém dentro ou fora do governo comenta

Governadora Fátima Bezerra discute com equipe pacote de medidas para retomada econômica

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Após promover nove cortes 
consecutivos, o Banco Central 
decidiu nesta quarta-feira 16 

manter a Selic (a taxa básica de juros) 
em 2% ao ano.

Em meio aos esforços do gover-
no para recuperar a economia após 
o choque trazido pela pandemia do 
novo coronavírus, o BC paralisou o 
processo de baixa de juros, iniciado 
em julho de 2019, para evitar eventu-
ais efeitos negativos sobre o mercado 
financeiro.

Para os próximos meses, apesar 
da pressão recente do arroz sobre a 
inflação, a autarquia indicou que não 
pretende elevar a Selic e, ao mesmo 
tempo, avaliou que o espaço para mais 
cortes é pequeno.

A decisão desta quarta era larga-
mente esperada pelos economistas 
do mercado. Isso porque no início de 
agosto, quando cortou a Selic pela 
última vez, o BC já havia indicado a 

intenção de parar em setembro. A vi-
são é de que uma Selic a 2% ao ano – o 
menor nível da série histórica – deixa 
pouco espaço para novas reduções. Há 

a preocupação de que uma taxa muito 
baixa possa afetar o funcionamento 
dos mercados de câmbio e de fundos 
de investimento. 

Para os próximos meses, segundo o Banco Central, expectativa é que Selic não seja elevada

Copom interrompe ciclo de cortes e 
mantém taxa de juros em 2% ao ano

SELIC

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASIL A Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) pediu à ministra 
Rosa Weber, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), que envie 
para a primeira instância uma no-
tícia-crime de falsidade ideológica 
contra o ex-ministro da Educação 
Carlos Alberto Decotelli. O professor 
é acusado de inserir informação falsa 
no currículo Lattes – plataforma que 
integra base de dados de instituições 
e docentes do País.

Decotelli foi o terceiro ministro 
da Educação do governo Bolsonaro, 
substituindo Abraham Weintraub. 
O ex-ministro deixou o cargo antes 
mesmo de ser empossado após ques-
tionamentos de universidades brasi-
leiras e estrangeiras sobre incongru-
ências em seu currículo.

Uma das contradições foi apre-
sentada pela Universidade Nacional 
do Rosário, na Argentina. O reitor da 
instituição, Franco Bartolacci, reve-
lou que Decotelli não tinha concluído 

o doutorado, diferente do que consta-
va em seu currículo e anunciado pelo 
presidente Bolsonaro quando indi-
cou-o ao cargo.

O ex-ministro retirou a menção 
à conclusão do curso, afirmando 
apenas que concluiu os créditos ne-
cessários, mas não apresentou a tese, 
requisito obrigatório para o título de 
doutor.

Ex-ministro Carlos Alberto Decotelli

Notícia-crime contra Decotelli 
deve seguir para 1ª instância

FALSIDADE IDEOLÓGICA

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

A Polícia Federal intimou o 
deputado federal Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP) e o vereador 
Carlos Bolsonaro (Republica-
nos-RJ) a prestar depoimento 
— na condição de testemunhas 
— no âmbito do inquérito que 
investiga a organização e o 
financiamento de atos antide-
mocráticos. O caso, que tramita 
sob sigilo no Supremo Tribunal 
Federal (STF), já fechou o cerco 
sobre deputados, youtubers e 
influenciadores bolsonaristas.

Em junho, o relator do in-
quérito, ministro Alexandre de 
Moraes, afirmou que as investi-
gações da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) apontam a “real 
possibilidade” de atuação de as-
sociação criminosa voltada para 
a “desestabilização do regime de-
mocrático” com o objetivo de ob-
ter ganhos econômicos e políticos.

“Os indícios apresentados 
na manifestação apresentada 
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública confirmam a real pos-
sibilidade de existência de uma 
associação criminosa”, escreveu 
Moraes, em decisão que autori-
zou buscas e apreensões contra 
apoiadores do governo.

O sigilo bancário de dez 
deputados e um senador, todos 
bolsonaristas, já foi quebrado 
no caso. Carlos e Eduardo não 
foram alvos dessas medidas.

PF INTIMA 
EDUARDO E CARLOS  
BOLSONARO PARA 
DEPOIMENTO

MARCOS CORRÊA / PR



7CIDADES|  QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020 

ASSISTÊNCIA

 O Governo do RN fez nes-
ta quarta-feira 16 a entrega 
de 20 mil cestas básicas a 126 
entidades em 31 municípios. O 
Estado investiu R$ 4 milhões, 
sendo cerca de R$1,5 milhão 
em cestas compradas da agri-
cultura familiar potiguar e 
R$ 2,5 milhões em cestas co-
merciais. Até 31 de dezembro, 
serão entregues ao todo 60 mil 
cestas a 30 mil famílias bene� -
ciadas. A iniciativa faz parte do  
programa “RN Chega Junto”.

Pela primeira vez, a ca-
deia produtiva da farinha de 
mandioca e da goma, ligadas 
diretamente à agricultura fa-
miliar, está sendo bene� ciada 
dentro do maior programa 
de compras do Brasil, o Pe-
cafes (Programa Estadual de 
Compras Governamentais da 
Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária (PECAFES) no 
Estado do RN. 

GOVERNO ENTREGA 
CESTAS BÁSICAS 
DO PROGRAMA “RN 
CHEGA JUNTO”

Natal inaugura o centro de testes 
para voluntários que vão rece-
ber a vacina contra a Covid-19 

da Universidade de Oxford na próxima 
segunda-feira 21. O processo de recru-
tamento de voluntários foi iniciado 
esta semana pelo Centro de Pesquisas 
Clínicas de Natal (CPCLIN), que fun-
ciona na Zona Leste da capital.

A vacina da Universidade de Ox-
ford, na Inglaterra, é feita em parceria 
com o laboratório sueco AstraZeneca. 
Em Natal, o número previsto de vo-
luntários é de 1 mil. Para participar da 
testagem, segundo a Universidade de 
Oxford, é preciso ter mais de 18 anos, 
ser pro� ssional de saúde ou atuar em 
alguma pro� ssão com alta exposição 
ao vírus (serviços, comércio, seguran-
ça pública, transporte, entre outros).

Além de Natal, a fase de testes da 
vacina acontece nas cidades de Porto 
Alegre (RS), Santa Maria (RS), São Pau-
lo (SP), Salvador (BA) e Rio de Janeiro 
(RJ). Ao todo, dez mil pessoas recebe-

rão doses da vacina em todo o Brasil.
Cada participante recebe duas 

doses e é acompanhado pela equipe 
do estudo com frequência, ao longo 
de um ano. Metade dos voluntários 
vai receber a Chadox1 ncov-19, que é 
o imunizante conta a Covid-19, e a ou-
tra metade recebe placebo. Segundo a 
Universidade de Oxford, Um sistema 
de� ne randomicamente quem recebe-
rá qual vacina.

Os voluntários interessados em 
participar já podem se inscrever no si-

te da CPClin (www.cpclinrn.com.br). A 
partir daí, será feito contato para agen-
dar a primeira visita ao centro.

Além da vacina de Oxford, Natal 
também terá voluntários para a imu-
nização produzida pela farmacêutica 
Janssen-Cilag, da Bélgica. 

A empresa faz parte do grupo 
Johnson & Johnson. Os voluntários 
também serão recrutados pelo Centro 
de Pesquisas Clínicas de Natal (CP-
Clin). As inscrições estão abertas no 
site da empresa.

Natal inaugura dia 21 centro 
de testes para vacina de 
Oxford contra a Covid-19
SAÚDE | Vacina será testada em 1 
mil voluntários. Podem participar 
pessoas com mais de 18 anos 
e que atuem em profissões com 
alta exposição ao vírus

REPRODUÇÃO

Processo de recrutamento foi iniciado esta semana pelo Centro de Pesquisas Clínicas de Natal

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. BEKIR MURAT RADOSUBOFF, alemão, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 713.041.364-69, 
portador do RNE n° G459562-N, residente e domiciliado na Rua Uiarapuru, n° 44, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, 
casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 808,11m²(oitocentos e oito metros e onze decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.033.02.0850.0000.5 e sequencial n° 1.008198.4. 
limitando-se: ao Norte, do P1 ao P2, com Maria Luiza Brito das Chagas, com 33,20m; ao Leste, do P2 ao P3, com 
Romildo Alves da Silva, com 30,80m; Ao Sul, do P3 ao P4, com Francisco Sales de Oliveira, com 13,50m; Ao Oeste, do P4 
ao P5 com 7,36m, do ponto P5 ao P6 com 39,70, totalizando um limite oeste com 47,06 com o Rua dos Gafanhotos.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 96.900,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Luiza Brito das Chagas, o Sr. Francisco 
Sales de Oliveira, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 17.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020
A CPL – Comissão Permanente de Licitações do Município de Tangará/RN, designada pela Portaria nº 
078/2020, de 17 de junho de 2020, do Senhor Prefeito, torna público que estará realizando, no dia 19 de 
outubro de 2020, às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal, processo licitatório através da 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020”, para concessão de uso de imóvel pertencente ao patrimônio 
público municipal, mediante contrato administrativo, para fins de implantação, manutenção e exploração 
de um espaço público destinado à realização de atividades culturais, artísticas, turísticas, de lazer e 
convivência social, sendo 01 (uma) área medindo 3,00 m de frente por 3,00 m de fundos na Praça José 
Celestino Soares, no Município de Tangará/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura 
Municipal, à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min.

Tangará/RN, em 16 de setembro de 2020.
A Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

 
AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna 
público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 04/2019, MENOR LANCE GLOBAL, 
para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de emissão de bilhetes, serviços 
de reserva e ordens de passagens aéreas e serviços afins, para atender às necessidades do SENAR-AR/RN. 
Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 28/09/2020, às 15:00 horas (horário local). 
Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. 
Informações: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone 
(84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 16 de 
setembro de 2020. Larissa Hermínia Augusto Bezerra. Pregoeira. 
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

O Rio Grande do Norte con� r-
mou quatro novas mortes por 
Covid-19 nesta quarta-feira 16, 

segundo dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap). O boletim 
epidemiológico da doença mostra que 
2.330 morreram em decorrência de 
complicações causadas pelo novo co-
ronavírus desde o início da pandemia.

Segundo dados da Sesap, o Rio 
Grande do Norte acumula 65.933 ca-
sos con� rmados de Covid-19. Além 
disso, há outros 282 óbitos em inves-
tigação. O Estado tem ainda 30.807 
casos suspeitos da doença e número 
de recuperados é de 39.208.

Atualmente, são 204 pessoas in-
ternadas por causa da Covid-19 no 
estado, sendo 154 na rede pública e 50 
na rede privada. 

A taxa de ocupação dos leitos crí-
ticos é de 43,1% na rede pública e de 
16,3% na rede privada.

Já o Brasil con� rmou 987 novas 
mortes por Covid-19 de terça para 
quarta, segundo dados divulgados do 
Ministério da Saúde, elevando o total 
de óbitos no País a 134.106.

Nesta quarta-feira, foram contabi-

lizados 36.820 novos casos da doença, 
elevando o número de con� rmações 
para 4.419.083. 

Deste total, 3.720.312 (84,2%) 
correspondem aos recuperados da 
doença e 564.665 (12,8%) em acompa-
nhamento. Segundo o Ministério da 
Saúde, ainda existem 2.428 mortes em 
investigação.

Lojas medem temperatura de clientes

RN tem 2.330 mortes 
causadas pela Covid-19

PANDEMIA
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POLÍCIA CIVIL 
ENFRAQUECE PODER 
DE ATAQUE DO NOVO 
CANGAÇO NO RN
  Ações da Divisão de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte reduziram o número de ataques  de quadrilhas organizadas contra a bancos, carros-fortes e caixas 
eletrônicos ao longo dos útimos 12 meses

ANDERSON BARBOSA

A Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte vem conseguindo um 
feito importante no comba-

te às quadrilhas especializadas em 
explosões a bancos e carros-fortes e 
arrombamentos de cofres e caixas ele-
trônicos. Em 2019, foram 22 investidas 
dos criminosos em território potiguar. 
Este ano, até o momento, 16. A queda 

no número de ataques ocorridos no 
Rio Grande do Norte pode ser conside-
rada uma vitória da segurança pública 
contra o chamado “novo cangaço”.

“Nos últimos 4 anos, a Secretaria 
de Segurança vem somando esforços 
na área investigativa, e isso tem en-
fraquecido o novo cangaço”, a� rmou 
o delegado Erick Gomes, titular da 
Divisão de Investigação e Combate ao 
Crime Organizado (Deicor), em entre-

vista ao Agora RN.
O termo novo cangaço surgiu no 

início deste século, e vem sendo em-
pregado como referência a ações de 
quadrilhas criminosas que invadem 
cidades para assaltar agências, postos 
e correspondentes bancários. Alguns 
bandos se especializaram em cercar 
rodovias para ataques a carros-fortes. 
Os métodos são muito semelhantes 
aos utilizados pelos cangaceiros que 

aterrorizaram o Nordeste no início 
do século 20, e que teve como maior 
expoente Virgulino Ferreira da Silva, o 
Lampião.

Segundo Erick Gomes, em 2019 
foram 7 explosões a banco, 10 cortes 
a caixas eletrônicos e 5 ataques a car-
ros-fortes. Este ano, até o momento, 
também foram registrados 7 explosões 
a bancos, 9 cortes em terminais eletrô-
nicos e nenhum ataque a carro-forte.

“Das 7 explosões a bancos regis-
tradas este ano no estado, apenas duas 
delas, ainda de acordo com o delega-
do, podem ser consideradas como 
ações típicas do novo cangaço. Acon-
teceram em Umarizal, na madrugada 
de 31 de janeiro, e em Campo Grande, 
na madrugada de 28 de fevereiro.

Em Umarizal, os bandidos chega-
ram à agência do Banco do Brasil em 
dois carros roubados, arrombaram as 
portas da frente do banco e � zeram 
uma explosão para tentar abrir o cofre. 
De acordo com o delegado Erick Go-
mes, os criminosos não conseguiram 
levar o dinheiro.

Já em Campo Grande, os ladrões 
levaram R$ 35 mil. O alvo também 
foi uma agência do Banco do Brasil. 
Na ocasião, o bando ainda tocou fogo 
em um dos veículos usados na fuga e 
grampos de metal foram jogados na 
BR-110 para di� cultar qualquer possi-
bilidade de perseguição. Centenas de 
tiros foram disparados pelas ruas da 
cidade. Balas atingiram a base da PM 
e o carro de um sargento.

Com relação às ações envolvendo 
corte de terminais – que são casos 
nos quais os ladrões usam maçarico 

para violar o caixa – o delegado des-
taca que a última ação aconteceu em 
junho. “Prendemos 10 investigados 
por cortes a caixas eletrônicos e já 
elucidamos 8 casos. Falta apenas um”, 
acrescentou.

Outros dados importantes 
também foram revelados pelo 
delegado titular da Deicor. Ainda 
de acordo com Erick Gomes, 46 
operações foram realizadas em 
2019, totalizando 110 criminosos 
presos. Destes, 47 envolvidos com 
arrombamentos de terminais ban-
cários e ações contra carros-fortes. 
Ao todo, 45 armas, sendo 12 fuzis, 
foram apreendidos. “Em compara-
ção ao ano de 2018, reduzindo em 
2019 mais de 70% os crimes contra 
unidades bancárias. Os dados des-
te ano ainda estamos fechando, 
mas certamente também teremos 
redução”, a� rmou.

Em telefones apreendidos 
com os bandidos, o delegado 
Erick Gomes revelou que foram 
encontradas gravações de áudios 
nas quais as quadrilhas dizem ter 
medo de agir no Rio Grande do 
Norte. “Quando eles escutam falar 
na Deicor, eles correm. Eles di-
zem que preferem agir em outros 
estados, porque aqui a segurança 
pública tá agindo fortemente”, 
acrescentou.

BANDIDOS
COM MEDO DE 
AGIR NO RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Em 2020, foram 
registrados 7 
explosões a bancos 
no RN
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ELEIÇÕES 2020

IMPACTE 
NOVOS 
PÚBLICOS!

maior resultado

 CONHEÇA NOSSAS OPÇÕES 
DEPARTAMENTO COMERCIAL

(84) 3027.1690 | 9 8117.1718
publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

ENTREGAMOS SUA 
MENSAGEM DIRETAMENTE 

NAS MÃOS DO SEU ELEITOR.

Lampião foi o Rei do Cangaço. 
Ganhou o apelido por ter sido o 
mais bem-sucedido líder cangacei-
ro da história. Embora tenha deixa-
do um rastro de morte e terror em 
várias cidades por onde passou, 
ainda é considerado por boa parte 
das pessoas como um herói – mui-
to pela revolta contra o coronelis-
mo, o descaso do poder público e 
as injustiças sociais no Nordeste. Já 
o novo cangaço teve um precursor 
menos aclamado, mas não menos 
temido: Valdetário Carneiro.

Natural de Caraúbas, no Oeste 
potiguar, Valdetário aterrorizou o 
interior do Rio Grande do Norte e 
de estados vizinhos entre os anos 
de 1990 e início dos anos 2000, 
quando se tornou um dos assal-
tantes de banco mais perigosos do 
Nordeste. Val, como era chamado, 
foi morto em confronto com a 
polícia em dezembro de 2003, na 
cidade de Lucrécia.

Os assaltos da quadrilha de 
Valdetário eram bastante violen-
tos, quase sempre terminando em 
tiroteios e mortes de policiais e 
civis inocentes. Na mais emblemá-
tica ação do bando, em junho de 
2002, os alvos foram os três bancos 
da cidade de Macau, atacados si-
multaneamente: Banco do Brasil, 
Banco do Nordeste e Caixa Econô-
mica Federal. Estima-se que mais 
de R$ 500 mil tenham sido rouba-
dos naquele dia.

Em meio ao tiroteio, foi morto 
o delegado da cidade, Róbson Luiz 
de Medeiros Lira, fuzilado ao se 
aproximar de uma das agências. 
Na viatura ainda estava o delega-
do regional Antônio Teixeira dos 
Santos Júnior, que sobreviveu com 
ferimentos no rosto e no braço.

Valdetário ainda participou de 
uma das mais surpreendentes fu-
gas da história da Penitenciária de 

Alcaçuz. Foi em novembro de 2000, 
quando ele foi resgatado junto com 
outros 29 detentos. Integrantes 
de sua quadrilha neutralizara a 
segurança da unidade utilizando 
metralhadoras de uso exclusivo 
das Forças Armadas. Valdetário foi 
morto em confronto com policiais 
civis e militares no dia 10 de de-
zembro de 2003, em um sítio de Lu-
crécia, cidade vizinha a Caraúbas.

2019
Explosões a bancos: 7
Cortes de caixas: 10

Ataques a carros-fortes: 5

2020
Explosões a bancos: 7

Cortes de caixas: 9
Ataques a carros-fortes: 0

NÚMEROS

FONTE: DEICOR

DUDÉ VIANA

Valdetário Carneiro (foto) aterrorizou o interior do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos

VALDETÁRIO CARNEIRO E O NOVO CANGAÇO



10 GERAL QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020   |

 

 

2x6 

  

 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 
Eleições Diretoria AMATRA 21 Biênio 2020/2022 

                   O Presidente da comissão eleitoral para as Eleições da Diretoria da 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 21ª Região – AMATRA 21 para o biênio 2020/2022, o Juiz 
do Trabalho Manoel Medeiros Soares de Sousa, torna público, na forma do art. 56 do Estatuto da Associação, que 
foi deferida a inscrição da única chapa inscrita com a seguinte composição: 
 
Higor Marcelino Sanches .................................Presidente 
Daniela Lustoza Marques de Souza Chaves....Vice-Presidente 
Lisandra Cristina Lopes.................................... Diretora Secretária e de Comunicação Social 
Décio Teixeira de Carvalho...............................Diretor Administrativo, Financeiro e de Patrimônio 
Marcella Alves de Vilar .................................... Diretora Cultural, Social e Esportiva 
Daniel dos Santos Figueiredo........................... Diretor de Assuntos Jurídicos, Legislativos e Prerrogativas 
Hamilton Vieira Sobrinho ................................. Diretor da ESMAT21 
Eridson João Fernandes Medeiros .................. Conselheiro Fiscal 
Aline Fabiana Campos Pereira........................ .Conselheira Fiscal 
Vladimir Paes de Castro................................... Conselheiro Fiscal 
José Maurício Pontes Júnior............................. Conselheiro Fiscal (Suplente)  

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a empresa CASA CHIC BRAZIL EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 20.815.893/0001-30, com sede na Rua da Albacora, 01, Casa A, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, representada por seu sócio administrador, PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, empresário,  
portador do RNE G208752-U, CPF/MF sob o n° 705.737.771-10, residente e domiciliado no Acesso a Rua da Albacora, s/n, 
casa café blue, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho 
Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida 
Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 450,89m² (quatrocentos e cinquenta metros e oitenta e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.012.03.1095.0001.1, e sequencial número 
1.005635.1, CEP: 59.178-000. Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,19m, com o Sr. Phillipe Lucien Palácio;- 
ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 26,00m, com a Travessa da Albacora;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 18,00m, com o Sr. 
Andreas Schickedanz;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 24,40m, com a Sra. Debia Barbosa Silveira. Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Andreas Schickedanz, a Sra. Debia Barbosa Silva, o 
Sr. Phillipe Lucien Palácio, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 17.09.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE Costa das Dunas Energia S.A., (10.401.225/0001-03), torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - Idema, a Licença de Operação, para o Parque Eólico 
Costa das Dunas, localizada na Fazenda Santa Célia s/n, Zona Rural do município 
de Touros/RN.

Tatiana Marques
Gerente de licenciamento ambiental

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE Farol de Touros Energia S.A., (10.369.836/0001-11), torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - Idema, a Licença de Operação, para o Parque Eólico 
Farol de Touros, localizada na Fazenda JAF II s/nº, Zona Rural do município de 
Touros/RN.

Tatiana Marques
Gerente de licenciamento ambiental

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ nº 10.267.386/0001-56, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 29 de setembro de 2020, às 
08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico visando o Registro de 
Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no fornecimento de 
medicamentos visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do município de 
Cerro Corá/RN, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do 
processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-
mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 15 de setembro de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE Gameleira Energia S.A., (07.099.001/0001-84), torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - Idema, a Licença de Operação, para o Parque Eólico Gameleira, 
localizada na Fazenda Souza II s/nº, Zona Rural do município de Touros/RN.

Tatiana Marques
Gerente de licenciamento ambiental

O uso do transporte público não 
tem guarda qualquer correla-
ção com o aumento dos casos 

de Covid-19 em Natal. A avaliação é 
de um estudo técnico elaborado pela 
Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU). A entida-
de avaliou 15 sistemas de transportes 
públicos urbanos por ônibus no Brasil, 
responsáveis por 171 municípios, e 
concluiu que não há evidências de que 
o aumento do número de passageiros 
transportados levou a um aumento do 
número de casos da doença.

De acordo o levantamento da 
NTU, o levantamento dos dados do 
Sistema Único de Saúde (SUS) abran-
geu o período entre março e julho. Os 
dados do SUS foram agregados em 
semanas epidemiológicas para que 
fossem estabelecidos os mesmos refe-
renciais às demandas de viagens rea-
lizadas por passageiros no transporte 
público por ônibus.

Durante as 10 primeiras semanas 
epidemiológicas do período em aná-
lise, o número de viagens realizadas 
apresentou estabilização em Natal. Ao 
longo das 24ª, 25ª e 26ª semanas epi-
demiológicas – que correspondem ao 
período de junho – houve a redução da 
quantidade de viagens, que foi acentu-
ada na 26ª semana em decorrência de 
uma greve dos rodoviários – a greve 
dos rodoviários aconteceu entre os 
dias 22 e 26 de junho.

 “Contudo, a súbita diminuição 
da utilização dos ônibus não signi� -
cou queda nos registros de casos de 
Covid-19. Pelo contrário, nota-se o au-
mento considerável da contaminação 
revelado pelos registros de casos na 
27ª semana epidemiológica”, pontuou 
o estudo.

Ainda de acordo com a NTU, isso 
não signi� ca dizer que não exista risco 
de contaminação no transporte públi-
co nem que o problema da superlota-

ção nos horários de pico não potencia-
lizar esse risco. “Mas que o transporte 
público não é o grande vilão da pande-
mia”, ressalta a entidade.

O estudo também aponta para o 
caso senelhante em Teresina (PI). A ca-
pital piauiense teve reduzida a quanti-
dade de viagens nas sete primeiras 
semanas epidemiológicas. No período 
analisado, observou-se um aumento 
progressivo dos casos con� rmados de 
Covid-19, sendo que, no período de 15 
de maio a 6 de julho, houve greve dos 
rodoviários, com paralisação total da 
frota de ônibus. 

“Mesmo sem transporte público 
veri� cou-se o crescimento dos casos 
con� rmados da doença no período. A 
posterior normalização dos serviços 
de transporte coletivo coincidiu com 
a redução da incidência da Covid-19”, 
apontou a NTU.

O estudo, contudo, diz que não se 
pode descartar o fato de que o trans-
porte público é um ambiente onde 
pode ocorrer o contágio da Covid-19, 
como em qualquer outro ambiente 
que reúne pessoas. 

“Conforme observado em estudos 
médicos recentes, esse risco pode 
ser substancialmente reduzido caso 
sejam adotadas medidas preventivas 
tais como: obrigatoriedade do uso das 
máscaras; limpeza diária dos veículos; 
sistema de controle das pessoas sinto-
máticas; e aumento dos níveis de ven-
tilação”, encerrou o estudo.

Transporte público 
não elevou casos de 
Covid-19 em Natal
DADOS| Estudo feito sistema de transporte de Natal aponta não haver 
correlação o uso de ônibus e aumento nos contágios pelo coronavírus

OPORTUNIDADE

O Senac abriu 630 vagas 
gratuitas em cursos técnicos 
a distância no Rio Grande do 
Norte. A iniciativa faz parte 
do Programa Senac de Gra-
tuidade (PSG), cujo objetivo 
é promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas 
gratuitas para pessoas de bai-
xa renda. 

As inscrições seguem até o 
dia 21 de setembro. A solicita-
ção pode ser feita no endereço 
eletrônico do Senac. 

Os cursos serão realizados 
na modalidade de educação a 
distância (EAD), sem encon-
tros presenciais. Ao todo, serão 
oferecidas oito opções: Técni-
co em Administração, Técnico 
em Segurança do Trabalho, 
Técnico em Logística, Técnico 
em Meio Ambiente, Técnico 
em Secretariado, Técnico em 
Informática para Internet, Téc-
nico em Programação de Jogos 
Digitais, Técnico em Recursos 
Humanos.

O presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Queiroz, 
destaca a iniciativa como mais 
uma oportunidade pro� ssio-
nal neste novo cenário de reto-
mada da economia. 

“O Sistema Fecomércio 
RN continua investindo em 
capacitação gratuita para ao 
público de baixa renda, pois 
entendemos a necessidade de 
preparar a população para o 
mercado pro� ssional, princi-
palmente nesse contexto de 
pandemia. São iniciativas co-
mo esta que adicionam novas 
perspectivas pro� ssionais ao 
currículo desse público” res-
saltou.

A previsão de início das au-
las é a partir de 26 de outubro. 
A seleção dos candidatos ocor-
rerá de acordo com a ordem da 
inscrição efetuada, tudo de for-
ma online, por meio do Portal 
Senac EAD.

SENAC OFERECE 630 
VAGAS GRATUITAS 
EM CURSO A 
DISTÂNCIA NO RN

Senac abriu 630 vagas em cursos

Estudo defende a manutenção de medidas como uso das máscaras e limpeza diária dos ônibus

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

15
foi o número de sistemas de 
transporte analisados no País
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos os 
seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a correr no dia 22 de Setembro de 
2020, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 615,TIROL,Natal/
RN, versando sobre os seguintes pontos: 

1.DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2019;
2.LIBERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LITOTRIPSIA (LECO) DO SUS, PARA OS 

MÉDICOS UROLOGISTAS QUE NÃO SÃO SÓCIOS;
3.PADRONIZAÇÃO DO CUSTO ANESTÉSICO;
4.BAIXA DA FiLIAL;
5.ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
6.ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO UROCENTRO;
7.SAÍDA DE SÓCIOS;
8.OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.

Natal (RN), 03 de Setembro de 2020.

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

DANIELLA SANTOS DA SILVEIRA, CNPJ 938.522.154-04, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) 
para o um Transporte de Cargas Perigosas, placa NVA 9C87, localizado a Rua Francisco Holanda, nº 81, bairro Alto 
Santos, Mossoró/RN, CEP 59631100. 

                    
Nome do Representante Legal

Arthur Lima Moreno

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

EUGENIO GALVÃO GONDIM, CPF: 170.116.124-91, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de Regularização de 
Operação, para Projeto de Carcinicultura, em uma área produtiva de 9,57ha, Localizado na Fazenda Ilha, Estrada 
do Currais, S/N, Zona Rural, Nísia Floresta/RN.

                    
EUGENIO GALVÃO GONDIM

PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

EVERALDO ALENCAR DO NASCIMENTO FEITOSA, CPF: 142.735.274-72, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplificada-LS, para Carcinicultura, com Área de produção total de 9,99ha, localizado na Salina 
Alegria, Distrito da Alegria, Zona Rural, Guamaré/RN.

                    
EVERALDO ALENCAR DO NASCIMENTO FEITOSA

PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO ESTEVÃO SOBRINHO, CPF: n° 474.639.534-91 torna Público que requereu ao INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município 
de Mossoró-RN.

                    
FRANCISCO ESTEVÃO SOBRINHO

Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

G1 SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ 20.555.904/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação Nº 2020-148009/TEC/
LRO-0035 com prazo de validade até 19/08/2022 em favor do empreendimento Comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios - SUPERMERCADOS, localizada na Rua Generina Vale, N° 
809 Centro - Caicó/RN - CEP: 59.300-000.

                    
Gilmara de Oliveira Neri

Proprietária

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

M L DA C FERNANDES EIRELI, CNPJ: 08.991.511/0001-24, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação, para extração mineral de granito, localizado na Rodovia RN 233, KM 13, Fazenda Tanques, s/n, Zona 
Rural. Assú/RN, CEP: 59.650-000. 

                    
MÍRIAN LOPES DA COSTA FERNANDES

Diretora

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

IGNAMAR ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: 778.412.634-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-
LS, para Projeto de Carcinicultura Marinha, em uma área de: 9,9ha, localizado na Fazenda Canaã, RN 063, Estrada 
para Cercado Grande, Zona Rural, Ares/RN.

                    
IGNAMAR ARCANJO DE OLIVEIRA

PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 27.902.165/0001-
05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a Estação Rádio Base (ERB) RNPDY001 – localizada na Jose Nestor 
de Gouveia, 93-A, Centro, CEP 59.530-000, Pedro Avelino/RN.

                     
Catarina Tiozzo 

Coord. Aquisição e Licenciamento

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PATUENSE LTDA, 08.073.323/0001-17, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rua Antônio Suassuna, n° 14, Centro, 
Patu/RN.

                     
Maickell Dantas Rocha de Lira

Sócio Administrador
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XI), CNPJ: 24.206.617-0012-89 torna-se Público que requereu ao instituto 
de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença 
de Operação para a revenda de combustíveis Líquidos (Posto de Combustível) com validade até 22/12/2020, 
Localizado na Rodovia BR 226, KM 54, S/N, Macaiba -RN.

                     
Marcondes Augusto de Oliveira

Proprietário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA APOSURBANA – ASSOCIAÇÃO DOS 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL 

       Convido os aposentados, pensionistas e demais pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da 
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – 
APOSURBANA, a comparecerem no dia 26 de setembro de 2020, às 14 horas, à Rua Henrique Dias, 1576, Igapó – CEP: 
59104–300, Natal, Capital do Rio Grande do Norte, para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião 
em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria. Destacamos ainda, que a presente Assembleia adotará todas as medidas necessárias para 
o enfrentamento da COVID–19. 

Natal, 18 de setembro de 2020. 
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA - Membro da Comissão Organizadora 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

PROCESSO Nº 908.003/2020

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores torna público que realizará processo licitatório para contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de reforma 
e revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição, município de Serra 
Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues 
até as 09h00min do dia 02 de outubro de 2020, na Sala da CPL na sede da Controladoria Municipal 
de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 
09h00 horas do dia 02 de outubro de 2020. O edital e seus anexos estão disponíveis na página 
www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038.

Serra Caiada/RN, 16 de setembro de 2020.
João Maria de Oliveira Junior

Presidente da CPL

As exportações no Rio Grande 
do Norte registraram aumen-
to de 54,8% em agosto, ao se 

comparar com o mês anterior. Dados 
da Federação das Indústrias do Estado 
(Fiern) mostram que foram exporta-
dos US$ 12,5 milhões de dólares em 
produtos no período.

Apesar do resultado observado em 
agosto, o valor alcançado durante o 
período é 18,8% menor que o montan-
te exportado no mesmo mês de 2019. 
Em agosto do ano passado, o volume 
das exportações somou US$ 15,4 mi-
lhões.

Segundo os dados da Fiern, teci-
dos de algodão, produtos de animais 
impróprios para alimentação huma-
na, melões, peixes e granitos foram os 

itens com maiores valores embarca-
dos no último mês de agosto.

Ao analisar a soma das exporta-
ções no período de janeiro a agosto, 
a venda de produtos ao exterior caiu 
20,9%, ao se comparar com o mesmo 
período de 2019. O volume total de 
vendas em 2020 foi de US$ 155 mi-
lhões, ante os US$ 196 milhões de 2019. 

Melões, sal, óleo combustível, teci-
dos de algodão e peixes foram os pro-
dutos com maiores valores exportados 
ao longo de 2020.

Os melões, por sinal, são o princi-
pal produto de exportação da pauta 
potiguar.  O produto corresponde a 
US$ 31,386 milhões em 2020. Isso re-
presenta 20% dos produtos embarca-
dos no Rio Grande do Norte.

Exportações do RN 
reagem em agosto, 
aponta Fiern
EXTERIOR | Dados da Federação das Indústrias do Estado mostram que 
foram exportados US$ 12,5 milhões de dólares em produtos no período

DÉBITOS

COTAÇÃO

A Serasa está lançando 
uma nova ação de renegocia-
ção de dívidas. Juntamente 
com as gestoras de crédito Ati-
vos S.A. e a Recovery, o mutirão 
permite quitação de dívidas 
pela metade do valor se forem 
pagas a partir desta quarta-fei-
ra 16. A condição vale apenas 
para débitos com a Ativos S.A. 
e a Recovery.

De acordo com a Serasa, 
a iniciativa contempla dívidas 
que, em sua maioria, são dos 
segmentos financeiros, co-
merciais e de serviços (lojas, 
cartões de crédito, cheque es-
pecial, empréstimos e contas).

Para que o consumidor 
possa aproveitar a iniciativa, 
basta acessar a plataforma Se-
rasa Limpa Nome e verificar se 
possui alguma dívida em seu 
CPF. A Serasa informa que, se 
houver alguma que seja da Ati-
vos S/A ou da Recovery, apare-
cerá automaticamente na tela.

Em agosto, a Serasa permi-
tiu a renegociação de mais de 
2,9 milhões de dívidas de R$ 
200 a R$ 1 mil por 100 reais.

A sinalização pelo Federal 
Reserve (Fed, o banco central 
dos Estados Unidos) de que 
os juros nos Estados Unidos 
não devem subir ao menos até 
2023 ajudou o dólar a aprofun-
dar o ritmo de queda ante o 
real, enquanto os investidores 
aguardam a decisão do Banco 
Central do Brasil. Logo após 
o Fed divulgar comunicado, 
seu presidente, Jerome Powell, 
mostrou intenção de manter a 
política monetária atual para 
assegurar emprego e estabili-
dade de preços, embora tenha 
ressaltado que o cenário ainda 
é bastante incerto e alguns se-
tores podem demorar mais a 
se recuperar. Com isso, o dólar 
caiu para as mínimas do dia, 
na casa dos R$ 5,21. No fecha-
mento dos negócios, o dólar 
à vista encerrou em baixa de 
0,96%, cotado em R$ 5,2384, a 
menor taxa desde 31 de julho 
(R$ 5,2170). No mercado fu-
turo, o dólar para outubro era 
negociado em queda de 0,73%, 
em R$ 5,2395 às 17h.

SERASA FAZ 
RENEGOCIAÇÃO 
DE DÍVIDAS COM 
DESCONTOS

DÓLAR FECHA 
NO MENOR 
NÍVEL DESDE
31 DE JULHO

Venda de melões gerou US$ 31,386 milhões em 2020, o que é 20% da pauta de exportações

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN
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“Não tenho dúvidas de 
que o cenário nunca 
mais será o mesmo. 

Contudo, migrar para o ensino a 
distância requer tempo, plane-
jamento”, avalia o professor João 
Maria de Lima, ao falar sobre os 
impactos da pandemia do novo co-
ronavírus nas atividades escolares. 
Atual diretor da Escola do Legisla-
tivo da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, ele é um dos 
nomes mais respeitados do setor 
educacional potiguar.

Para João Lima, com planeja-
mento e cumprimento de protoco-
los sanitários, as escolas privadas 
de Natal – que retornaram esta 
semana a abrir salas de aulas após 
seis meses de espera – mostraram 
que receber os alunos é algo que 
pode ser feito com plena seguran-
ça.

Em entrevista ao Agora RN, 
João Maria Lima critica a rede pú-
blica de ensino – Estado e muni-
cípios – por não ter tomado ações 
de planejamento para a reabertura 
das escolas por todo o Rio Grande 
do Norte. “Faltou ação. Lamento 
profundamente. Essa será mais 
uma marca negativa na educação 
pública brasileira”, reclama.

AGORA RN – Como vê o setor 
da educação no atual contexto da 
pandemia? Estamos prontos para 
retomada das atividades presen-
ciais?

JOÃO MARIA DE LIMA – 
Essa pergunta é muito ampla, por 
isso vou dividir minha resposta. No 
âmbito das escolas públicas, infe-
lizmente não há garantias de que 
a volta dos estudantes seja segura. 
Isso porque a rede nunca apresen-
tou um plano de retomada.

Quando mais se precisou de 
políticas públicas, viu-se que o Es-
tado não estava preparado. Faltou 
ação. Lamento profundamente. 
Essa será mais uma marca negati-
va na educação pública brasileira. 
O assunto não foi tratado com a 
seriedade que merece.

Discutiu-se a volta de tudo, 
menos das aulas presenciais. Não 

CENÁRIO DA EDUCAÇÃO NO PÓS-
PANDEMIA NUNCA MAIS SERÁ O 
MESMO, DIZ GESTOR EDUCACIONAL
ENTREVISTA | Professor João 
Maria de Lima, atual diretor 
da Escola do Legislativo da 
ALRN, fala sobre o impacto da 
pandemia do novo coronavírus 
para as atividades educacionais 
no Rio Grande do Norte

REPRODUÇÃO
é por acaso que nossos índices de 
educação estão lá embaixo. E isso 
não é um problema só do governo, 
mas de toda a sociedade, que se 
omite.  Já no cenário das escolas 
privadas, não tenho dúvidas de que 
a volta às aulas presenciais será se-
gura. Basta ver os lugares que rea-
briram respeitando os protocolos 
de segurança.

AGORA RN – O que a pandemia 
vai deixar de aprendizado? As tec-
nologias de EAD chegaram para 
ficar?

JML – Não tenho dúvidas de 
que o cenário nunca mais será o 
mesmo. Contudo, migrar para o 
ensino a distância requer tempo, 
planejamento. Tudo o que as esco-
las não tiveram. O que foi feito, na 
maioria dos casos, foi ensino remo-
to. As aulas aconteceram como se 
fossem presenciais, com ferramen-
tas digitais.

E isso era tudo o que poderia 

ser feito no momento. Mas não se 
pode pensar que está tudo resolvi-
do. É necessário fazer uma avalia-
ção diagnóstica para ver o quanto 
foi assimilado. Para implementar 
educação a distância, é preciso 
investir nessa modalidade, que re-
quer metodologias, estratégias 
específicas e profissionais capaci-
tados para tal. E isso não advém do 
dia para noite.

AGORA RN – Como a escola da 
AL atuou no contexto da pande-
mia? Que projetos serão feitos a 
partir de agora? Quais os projetos 
para o futuro?

JML – A escola da Assembleia, 
como não poderia deixar de ser, 
também sofreu os impactos da 
pandemia. Tínhamos previsto 
mais de 150 atividades presenciais, 
entre cursos, oficinas e palestras.

Tivemos de nos adaptar e, por 
determinação do presidente da 
Casa, deputado Ezequiel Ferrei-

ra, focamos no treinamento dos 
servidores da Assembleia, com o 
objetivo de preparar nossos cola-
boradores para o cenário entre e 
pós-pandemia. Até hoje ofertamos 
24 cursos próprios de forma re-
mota e mais 18 em parceria com 
o Interlegis, o Instituto Legislativo 
Brasileiro.

A Escola acaba de ser recre-
denciada pelo Conselho Estadual 
de Educação, o que garante que 
nossas pós-graduações lato sensu 
continuem tendo validade nacio-
nal. Para o próximo ano, queremos 
ampliar nossa oferta de vagas de 
mestrado em parceria com a UFRN 
e oferecermos a nossos servidores 
um doutorado. A gestão do presi-
dente Ezequiel tem priorizado a 
formação e capacitação dos servi-
dores, condição básica para servir 
bem à sociedade.

AGORA RN – O senhor atua na 
instalação de outras escolas do 
legislativo nas câmaras do RN? Co-
mo é feito este trabalho?

JML – Todos nós sabemos que 
servidores públicos bem capacita-
dos ofertarão um melhor retorno à 
sociedade. O que fizemos foi trans-
por os limites de atuação no Poder 
Legislativo Estadual, com o objeti-
vo de levar informação e conheci-
mento sobre formação política e 
capacitação pessoal e profissional 
a diversas regiões do Estado Rio 
Grande do Norte, promovendo ci-
clos de debates, palestras e cursos 
em parceria com as associações 
representativas dos Poderes Legis-
lativos Municipais.

Para isso, a Escola da Assem-
bleia criou o projeto “Conexão 
Parlamento”, a fim de incentivar as 
Câmaras municipais a buscarem 
capacitação a seus servidores e aos 
parlamentares. Uma das premissas 
da Escola da Assembleia é pro-
mover conhecimento a todas as 
instituições parceiras. Nesse caso, 
estamos colocando à disposição 
destas o que temos de melhor, for-
talecendo os poderes e favorecen-
do o cidadão, que está lá na ponta.

E deu certo: somente de se-
tembro de 2019 a março de 2020, 
atingimos a marca de 30 escolas 
legislativas no RN, o que faz do nos-
so estado o primeiro, proporcio-
nalmente falando, em números de 
escolas desse tipo. Antes disso, só 
tínhamos 3. Em parceria com a Fe-
deração das Câmaras Municipais 
(FECAM), fomos a vários municí-
pios levando cursos e mostrando 
a importância de eles terem a sua 
própria escola.

No âmbito das escolas 
públicas, infelizmente não 
há garantias de que a volta 
dos estudantes seja segura. 
Isso porque a rede nunca 
apresentou um plano de 
retomada”

“
Professor João Maria de Lima, atual diretor da Escola do Legislativo da ALRN
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CEDIDA

LITERATURA | Gabriela Cavalcante, de 22 anos, encarou o 
desafio de escrever o primeiro livro com outras cinco jovens de 

diferentes estados para incentivar a produção autoral 

NATHALLYA MACEDO 

Um dos artistas mais in� uentes 
do século 19, o holandês 
Van Gogh começou a pintar 

relativamente tarde: entre 27 e 28 
anos. Mas quando deu a largada, não 
parou mais e produziu quase 900 
quadros. Norteada pelo desejo de 
criar obras originais e pela vontade 
de seguir carreira como escritora, 
a jovem Gabriela Cavalcante, 22, 
está prestes a realizar um sonho 
de infância. Ela lança nesta quinta-
feira 17 o primeiro (de muitos) livro 
intitulado “Os medos não fazem 
sentido”.   

Filha de pai militar, Gabriela 
nasceu no Rio Grande do Sul e 
precisou mudar de estado várias 
vezes ao longo da vida. Morou no Rio 
de Janeiro e no Pará até aterrissar 
em terras potiguares em 2015. Ela 
cursou jornalismo na UFRN por 
causa do amor pela literatura. “Gosto 

de ler e escrever desde criança, mas 
sempre tive bloqueios para realmente 
colocar a ideia em prática. Faltavam 
incentivos, além de coragem”, contou 
ao Agora RN.  

Em contrapartida, as constantes 
mudanças foram fontes de inspiração 
para a jovem. “Morar em lugares 
diferentes trazia a sensação de 
iniciar novas fases frequentemente. 
Pude conhecer diferentes pessoas 
e costumes que me agregaram 
percepções inéditas. Em alguns 
momentos, no entanto, senti que 
eu não conseguia me encaixar nos 
espaços que ocupava”, relembrou.  

Foi quando, recém-formada e 
cheia de questionamentos, Gabriela 
encontrou outras cinco mulheres 
amantes da escrita no meio da 
pandemia da Covid-19. O grupo 
participou de uma mentoria online 
promovida por Laura Conrado. “Ela 
é uma das nossas escritoras favoritas 
e estava oferecendo as aulas em 

LITERATURA | Gabriela Cavalcante, de 22 anos, encarou o 

OS MEDOS 
NÃO FAZEM 
SENTIDO 

lives. Começamos a conversar e nos 
conectamos de imediato”.  

As seis transformaram as 
incertezas internas em contos sobre 
superação, resultando no ebook 
conjunto. Cada autora usou uma 
analogia para contar uma história. 
Abrindo o livro, “E se tudo der 
certo?”, de Bruna Oliveira (MG), traz 
a insegurança e o temor de não ser 
boa o su� ciente. Joyce Conde (SP), 
com “Um girassol, algumas cervejas 
e as estrelas de testemunhas” narra o 
receio de ser julgada.  

Já no conto “Devaneios”, Natália 
Gonçalves (SP) externa o fantasma 
da solidão. “Dia de desapego”, de Ana 
Carol Veloso (RJ), encara com humor 
o medo de ter � cado para trás com 
a passagem do tempo. Em “O banco 
do motorista”, Gabriela propões um 
diálogo acerca das próprias decisões. 
Por � m, Mariana P� ngstag (RS), com 
“Eleva(dor)”, dá um tom divertido 
ao pavor de se sentir presa em um 
sentimento ruim.  

A obra tem prefácio da mentora 
Laura Conrado e, ainda na pré-
venda, teve mais de 130 exemplares 
comprados na plataforma Amazon. 
Com o preço de R$ 1,99, o ebook será 
lançado em uma live no YouTube 
hoje, às 20h20 (youtube.com/
laurinhaconrado).   

FUTURO
 Interessada pelo gênero 

coming of age – traduzido para 
amadurecimento – e por narrativas 
de evolução, a jornalista pretende 
continuar a retratar o processo de 
crescimento pessoal e pro� ssional 
em palavras combinadas e pensadas 
para motivar. “Aprendi que ninguém 
precisa esperar ser descoberto por 
uma editora. Podemos conversar 
diretamente com os leitores, mas 
é necessário uma dose de ânimo e 
um ato de bravura para entrar na 
jornada. Quando temos a iniciativa 
para o pontapé inicial, o resto � ui 
naturalmente”. Assim como Van 
Gogh ditou.

LEITURA
Obra tem prefácio 
da mentora Laura 
Conrado e, ainda na 
pré-venda, teve mais 
de 130 exemplares 
comprados na 
plataforma Amazon

QRCODE

Aproxime a câmera do seu celular, leia 
o QR Code acima e siga para a página 

da Amazon e adquira o livro



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

UMA MISS 
Uma Miss RN vai disputar as 

eleições para a Câmara Municipal 
de Natal este ano pelo Partido Verde. 
O nome dela é Eliada Rodrigues e 
a sua eleição no mundo da beleza 
ocorreu em 1995, quando também 
foi � nalista e 4° lugar no Miss Mundo 
Brasil e Miss Nordeste. Agora, a bela 
busca se eleger também na política. 

NA DISPUTA 
Formada em psicologia e mãe de 

dois � lhos, Eliada contou à coluna 
que se tornou candidata quando 
entendeu “que é no campo da 
política que as coisas acontecem”. “É 
o caminho possível para mudar as 
coisas”, a� rmou. 

POR MUDANÇA 
Para a candidata do PV, 

“travar a luta nesse terreno é 
aparelhar os sonhos para uma 
realidade de cidade mais justa, 
humana e sustentável”. “É preciso 
combater as desigualdades, e uma 
mulher à frente de projetos de 
desenvolvimento sustentáveis é o 
que nossa cidade merece”, garantiu 
a Miss e política potiguar. 

SEM 
Durante um debate sobre o 

Fundeb, nesta quarta-feira, na 
Assembleia Legislativa, o deputado 
Francisco do PT rebateu uma 
acusação feita pelo deputado e 
prefeitável Kelps Lima de que a 
governadora Fátima Bezerra teria 
mais de 80 policiais à sua disposição. 
E mais, que a chefe do Executivo 
potiguar estaria promovendo 
“doutrinação de esquerda” junto a 
policiais do Estado. 

SENTIDO 
Francisco disse que Kelps 

havia recebido “uma informação 
equivocada” e que achava que o 
colega estava sendo “precipitado”. 
“Ora, todos nós sabemos que a 
maioria dos militares tem uma visão 
política muito nítida, inclusive em 
defesa de Bolsonaro. Então não faz 
sentido”. 

COMPAROU 
Com relação aos policiais 

em função junto ao gabinete da 
governadora, o deputado garantiu: 
“Não é real. E depois eu vou trazer 
esses dados. Mas eu só quero 
lembrar que no governo passado (de 
Robinson Faria) eram 150 homens”. 

IDEB EM PAUTA 
A deputada estadual 

Cristiane Dantas demonstrou 
preocupação com o baixo Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) no RN, referente 
a 2019. Em pronunciamento 
feito ontem na Assembleia, a 
parlamentar alertou que 30,1% das 
escolas estaduais que participaram 
do levantamento tiveram índice 
abaixo de 3,1.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) soa um alerta 
diante do aumento do número 
de casos da Covid-19, num 
momento em que diversos 
países europeus voltam a 
registrar novas ondas de 
contaminações. No início da 
semana, o mundo registrou um 
recorde no número de novos 
casos registrados em 24 horas. 

>>Mesmo sem comprovação 

>>Pela primeira vez em seu 
período democrático, o Brasil é 
alvo de uma recomendação oficial 
para que o governo seja objeto de 
uma investigação internacional 
por suas políticas ambientais e 
de direitos humanos. A iniciativa 
partiu do relator especial da ONU 
(Organização das Nações Unidas), 
Baskut Tunkat, responsável 
pelos temas de resíduos tóxicos e 
direitos humanos.  

científica, o Ministério da Saúde 
está discutindo se distribui 
gratuitamente um “kit Covid-19” 
no Farmácia Popular. A ideia é 
reembolsar os estabelecimentos 
conveniados todo o valor de 
sulfato de hidroxicloroquina, 
azitromicina e ivermectina 
retirados por pacientes de 
Covid-19. 

Candidato a prefeito de Natal pelo Podemos do fiscalizador 
senador Styvenson Valentim, o empresário Afrânio Miranda 
começou a campanha com uma ideia: “Ser uma ponte que une 
pessoas, gerações”

Deputada Cristiane Dantas em pronunciamento ontem 
sobre os resultados do Ideb no RN. Ela afirmou que 
estamos entre “um dos quatro piores desempenhos do 
País no Ensino Médio”

Miss RN 1995, Eliada 
Rodrigues já foi eleita pela 
beleza, mas agora quer se 
eleger vereadora pelo PV com 
propostas de desenvolvimento 
sustentável para Natal
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 MÉDIA BAIXA 
“A soma da média das escolas 

é de 4,2, o que re� ete a qualidade 
do ensino público do nosso 
Estado”, escreveu Cristane Dantas, 
ao comentar sobre o assunto em 
seu per� l no Instagram.

PREOCUPAÇÃO
A deputada disse acreditar 

que a pandemia de 2020 irá 
“acarretar um prejuízo ainda 
maior para os alunos do ensino 
público, especialmente aos alunos 
da 3ª série do ensino médio que 
farão a prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem)”.  

COBRANDO 
E por isso, ela disse ter 

cobrado da Secretaria de 
Educação do Estado “uma 
estratégia, um programa que 
permita que os prejuízos a esses 
alunos sejam minimizados, para 
que tenham chances de competir 
com alunos de escolas privadas”. 

POR OUTRO LADO 
Já a diretora-executiva do 

Instituto de Desenvolvimento da 
Educaç ã o (IDE) e ex-secretá ria 
de Estado da Educaç ã o, na 
gestão Robinson Faria, Cláudia 
Santa Rosa a� rmou que o 
IDEB do Rio Grande do Norte 
divulgado “não foi um desastre, 
absolutamente”.  

CRESCIMENTO 
Ela explicou: “Crescemos nos 

três níveis, embora as posições 
nos rankings não sejam as mais 
bonitas e desejadas. Tudo isso, 
teve origem, sim, em muito 
trabalho, iniciado no segundo 
semestre do ano de 2016”.

É PRECISO TEMPO
Para Cláudia, resultados em 

Educação não se alcançam em 
pouco tempo de gestão. “Do 
mesmo modo que o Ideb 2017 não 
conseguiu expressar as iniciativas 
implantadas naquele ano, os 
resultados de 2019 ainda não 
re� etem, absolutamente, tudo 
o que foi feito e que precisa ser 
consolidado para alcançarmos 
impactos mais robustos”, 
enfatizou.

NEM MÁSCARA, 
NEM DISTANCIAMENTO, 
NEM ACRÍLICO 

As contaminações ocorridas 
por Covid-19 após a posse de 
Luiz Fux como presidente do 
STF provam que nem todos os 
cuidados adotados na solenidade, 
como utilização de máscara, 
distanciamento, redução no 
número de pessoas presentes 
e até mesmo as divisórias 
transparências de acrílico 
colocadas entre as cadeiras 
dos ministros, impediram a 
propagação do vírus.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Com a Lua trocando likes com Júpiter, você não vai 
se importar em fazer um esforço extra para cuidar de 
algumas tarefas que fi caram pendentes. Quanto mais 
você se esforçar agora, maior será a chance de ver a sua 
competência reconhecida e até subir na carreira. 

A Lua e o Sol se juntam em seu inferno astral e isso pode 
aumentar o seu desejo de fi car no seu canto, sem muita 
interação com colegas ou outras pessoas. Mas como 
nem sempre dá pra fazer só o que a gente quer, o jeito é 
confi ar em seu sexto sentido.

Você começa o dia contando com as melhores energias 
da Lua! Em sintonia com Sol, Saturno e Plutão, a Lua 
envia boas energias para trabalhos em equipe, além de 
favorecer contatos e até viagens. Agora, se não der para 
colocar os pés na estrada, o jeito é usar a internet.

Bom dia para trocar ideias com os colegas, correr atrás 
dos seus sonhos e investir nos seus maiores desejos. Sol 
e Lua em sua Casa 11 estimulam as relações de amizade 
e fortalecem esses laços. Aproveite os momentos de folga 
pra entrar em contato com a turma.

Assuntos domésticos podem ocupar seu tempo nesta 
quinta, especialmente se planejou o início de uma 
reforma ou se tem planos de mudar de casa. Mas, com 
a Lua trocando likes com Sol, Saturno e Plutão, você 
também vai se ligar mais na família.

Com o Sol e a Lua em sua Casa das Realizações, você 
tem ótimas chances de se destacar em tudo o que fi zer. 
E melhor ainda, de receber o crédito que merece pelo 
seu trabalho duro! Se trabalha por conta própria, o 
recado é claro: o dinheiro vai chegar.

Logo cedo, você vai contar com as boas energias do Sol e 
da Lua para melhorar a comunicação. Em ótimo aspecto 
com outros astros, os dois prometem facilitar as tarefas 
que podem ser realizadas pela internet ou resolvidas de 
casa.

Nesta quinta, Sol e Lua se unem para estimular os estudos. 
O desejo de sair da rotina e bater perna por aí também 
estará mais forte, mas nem sempre a gente consegue 
o quer, certo? A briga entre Mercúrio e Júpiter pode 
atrapalhar seus planos no trabalho.

O Sol vai se entender melhor com a Lua e com Saturno, 
sinal de que as suas fi nanças podem receber excelentes 
energias. Coloque as mãos na massa e valorize o 
que você possui, assim, poderá explorar qualquer 
oportunidade de aumentar suas reservas fi nanceiras.

Mudanças e imprevistos podem agitar as coisas nesta 
quinta, embora o resultado tenha boas chances de ser 
favorável aos seus interesses. A Lua se entende com 
Sol, Saturno e Plutão, ressaltando seu sexto sentido e 
indicando o fi nal de um ciclo. 

O Sol segue fi rme em seu signo e conta com a companhia 
da Lua na parte da manhã, enviando excelentes energias 
para você correr atrás dos seus interesses pessoais. Além 
disso, a Lua troca likes com Saturno e Plutão, ressaltando 
seu charme e melhorando sua habilidade.

A cooperação e a parceria são a base para um trabalho 
bem feito hoje! Os relacionamentos em geral contam 
com as ótimas energias do Sol e da Lua, que também 
se entendem com Saturno e Plutão. Com tantos astros 
jogando a favor dos seus interesses.

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)

Record prepara série sobre rotina de médicos
O Núcleo de Reportagens 

Especiais da Record começou 
a trabalhar no projeto de uma 
série em cinco episódios, que vai 
acompanhar a rotina dos médicos 
em um hospital de São Paulo.

O projeto ainda está sendo 
fechado pela área de reportagens 
especiais e daí não existir nem 
mesmo os nomes daqueles que 
estarão diretamente envolvidos 
na sua realização. A previsão de 
estreia é para o primeiro semestre 
de 2021.

Pelo que foi possível apurar, 
este trabalho não � cará limitado 
aos procedimentos tradicionais. 

Respeitando sempre os espaços, 
a proposta é também abordar 
um pouco da vida de cada um, o 
lado familiar, a preocupação com 
os companheiros de trabalho e o 
aspecto social, entre outros.

Vale lembrar que num 
momento como agora, em 
plena pandemia, o trabalho dos 
pro� ssionais da saúde, em convívio 
diário com os tantos perigos, deve 
ser destacado e valorizado.

Todas as homenagens e 
reconhecimentos à categoria 
sempre serão muito válidos.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O primeiro capítulo da reprise 
de “Floribella” deixou a Band 
em quarto lugar no ranking de 

audiência em São Paulo...Fechou 
com 1,77, entre 20h25 e 21h05. 
Na faixa de confronto: Globo, 

33,96; Record, 8,21; SBT, 7,38; 
Cultura, 0,74, e Rede TV!, 0,24.A 
propósito de Band, de acordo com 
o seu pessoal, a executiva Luciana 
Dias, hoje, é peça fundamental nos 

seus bastidores...É quem solta 
e manda prender.SBT estreou 

ontem as transmissões do futebol, 
considerado um golaço nos seus 

bastidores...Porém, para outubro, 
a expectativa é de ventos não muito 
favoráveis. Alguns dos seus setores 
terão que diminuir de tamanho...E 
por aí, claro, o risco de demissões.
Em São Paulo, dois profi ssionais 

da rádio Bandeirantes pediram 
demissão...O comentarista 

Bernardo Ramos e o repórter Rafael 
Belattini... Há a desconfi ança de 
um novo ataque da concorrência...
A começar, pela CNN Brasil/

Transamérica. 

PARTICULARIDADES
“Fina Estampa”, novela de 

Aguinaldo Silva, chega ao � m nesta 
sexta-feira, 18, coincidência, no dia em 
que a televisão brasileira completa 70 
anos.

No início da paralisação de quase 
tudo, foi a primeira produção anunciada 
e antecipada pela coluna, a � m de 
socorrer a Globo.

 
DOIS TEMPOS

Novo programa de Sabrina Sato, 
“Game dos Clones” vai estrear, primeiro, 
na Amazon, dia 15 de outubro, uma 
quinta-feira.

Na sequência, Record, dia 24, nas 
noites de sábado. 

 
TERCEIRIZAÇÃO

Esse acordo operacional do 
BandSports com a Conmebol para 
transmissão dos jogos da Libertadores 
e Sul-Americana também fez crescer 
a expectativa daqueles chamados a 
prestar serviços.

Eles também esperam alguma 

recompensação por isso. Ter algum tipo 
de remuneração. Parece justo

A PROPÓSITO
Está tudo sendo preparado para 

a estreia do “Show do Esporte”, neste 
domingo, na Band.

E vai começar com as transmissões 
dos campeonatos alemão, italiano e 
feminino, um na seguidinha do outro.

ENTRE AS QUESTÕES
No fundo, no fundo, ninguém sabe 

muito bem como foi essa licitação 
da Conmebol em se tratando de 
Libertadores e Sul-Americana.

Envelope fechado, como sempre 
aconteceu, não foi. Faltou transparência.

PERGUNTA NO AR
Considerando o que até agora 

foi estabelecido e concretizado, resta 
ainda uma questão: como � cou a Sul-
Americana na TV aberta?

Até o ano passado, a DAZN 
colocava na Rede TV!. E agora, como 
será? Ou não será? 

MAURÍCIO FIDALGO

OBRAS DO ACASO
A decisão por “Fina Estampa”, 
escolhida por ter uma história 
leve, bem temperada e pegada de 
humor, também apresentou outras 
curiosidades. Entre as tantas, 
promover “a volta” de José Mayer 
(foto) e porque foi escrita por 
Aguinaldo Silva, demitido um ou 
dois meses antes, após mais de 50 
anos de casa.
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O ano de 2020 tem provocado 
inúmeras mudanças nos con-
tratos e na distribuição dos 

direitos de televisão dos torneios de 
futebol. Depois de anos de domínio no 
mercado, a Rede Globo perdeu os di-
reitos da Copa Libertadores, enquanto 
tem visto uma entrada no mercado 
pela entrada de outras mídias. Além 
disso, alguns clubes têm se mobiliza-
do para conseguir mudar a atual lei 
brasileira e permitir que os direitos de 
exibição pertençam exclusivamente 
ao time mandante.

Nos últimos anos e especialmente 
em 2020, a Rede Globo deixou de ter os 
direitos de transmissão para o Brasil 
de torneios como a Copa Sul-Ameri-
cana e Recopa Sul-Americana, fora a 
Libertadores, mais recente aquisição 
do SBT. A emissora carioca também 
deixou de ter os direitos da Liga dos 
Campeões da Europa e iniciou rene-
gociação com a Fifa sobre a exibição 
da Copa do Mundo de 2022. Sobre o 
Campeonato Brasileiro, a Globo viu 
no ano passado a entrada do Esporte 
Interativo.

Diante de todo esse contexto, a MP 
984 assinada pelo presidente Jair Bol-
sonaro em junho foi um novo fato para 
fazer o ano de 2020 ganhar um outro 
componente nos direitos de transmis-
são. O texto modificou o que era regu-
lado pela Lei Pelé ao determinar que o 
direito da exibição da partida pertence 
ao mandante em vez de obrigar que os 
dois clubes envolvidos tenham contra-
to com uma mesma emissora para ser 
garantida a transmissão.

Um movimento chamado “Fute-

bol Mais Livre”, com a adesão de 12 
times da Série A, quer que a MP seja 
transformada em lei. Até o momento 
fazem parte da mobilização: Athle-
tico-PR, Atlético Goianiense, Bahia, 
Ceará, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, 
Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, 
Santos e Vasco.

Outras equipes deixaram o movi-
mento para se reaproximar da Globo, 
que é contra a chamada MP do Man-
dante. Corinthians e Atlético-MG, por 
exemplo, voltaram a ter uma relação 
mais amigável com a emissora justa-
mente para terem o “naming rights” 
dos respectivos estádios citados. O 
Internacional tem negociado para re-
novar contrato com a Globo e foi outro 
a ter retomado as negociações.

Na avaliação de especialistas, três 
fatores têm causado essa grande co-

moção nos bastidores entre clubes e 
Globo. Fora a própria MP assinada por 
Bolsonaro, o impacto do novo corona-
vírus nas finanças da emissora cario-
ca e o surgimento de plataformas de 
streaming, como o, propiciaram essa 
grande revolução. 

Segundo o advogado especialista 
em direito desportivo Eduardo Car-
lezzo, o fortalecimento do streaming 
teve um grande peso no contexto, 
além da própria situação econômica. 
“O impacto da pandemia nas finanças 
da Globo acelerou um processo de 
reestruturação de vários negócios. No 
futebol, a incerteza e insegurança que 
trouxeram a MP 984 aos contratos vi-
gentes, precipitou uma forte reação de 
empresa para rediscutir ou encerrar 
prematuramente alguns contratos de 
transmissão”, disse.

MOBILIZAÇÃO DE 
CLUBES TIRA PODER 
DA GLOBO NOS 
DIREITOS DA TV
MUDANÇA | Depois de anos de domínio no mercado de transmissão de futebol, a Rede Globo perdeu os 
direitos da Copa Libertadores, enquanto tem visto uma entrada no mercado pela entrada de outras mídias 

Globo perdeu os direitos e iniciou renegociação com a Fifa para transmitir a Copa do Mundo

FABIO ROCHA

PREJUÍZO

A Fifa estima perdas de US$ 
14 bilhões (R$ 74 bilhões na co-
tação atual) no futebol mundial 
e revelou que 150 das 211 fede-
rações membros pediram ajuda 
financeira no plano de apoio 
por causa da pandemia do no-
vo coronavírus. O prejuízo é de 
cerca de um terço de seu valor 
estimado, disse nesta quarta-
-feira um importante dirigente 
da entidade.

O finlandês Olli Rehn, que 
chefia o comitê criado para li-
dar com os efeitos do surto glo-
bal da covid-19, afirmou que a 
Fifa, juntamente com consulto-
res financeiros, estimou o valor 
do futebol entre os clubes entre 
US$ 40 (R$ 210) e US$ 45 bilhões 
(R$ 237 bilhões) em todo o 
mundo. De acordo com o diri-
gente, a cifra de US$ 14 bilhões 
foi baseada no cenário atual, 
em que o futebol está sendo re-
tomado lentamente no mundo 
após um hiato de três meses, 
mas será um “jogo diferente” se 
a pandemia não diminuir.

Assim, a Fifa adotou o plano 
de apoio à covid-19 em US$ 1,5 
bilhão (R$ 7,9 bilhão), destina-
dos a empréstimos e subsídios 
em um programa que entra 
em sua terceira fase. Segundo 
a entidade, está prevista a en-
trega de US$ 1 milhão (R$ 5,27 
milhões) para as federações, 
acrescentando US$ 500 mil (R$ 
2,63 milhões) para o futebol 
feminino, e US$ 2 milhões (R$ 
10,5 milhões) para as diferentes 
confederações. “A Fifa reagiu 
para minimizar o efeito dramá-
tico da pandemia no futebol e 
na sua economia. Esta é uma 
posição financeira forte e toda 
a instituição está comprome-
tida a isso”, afirmou Olli Rehn. 
“Os clubes e federações mem-
bros na Europa foram os mais 
afetados (com a suspensão das 
competições), mas em termos 
específicos sofreram mais na 
América do Sul”, encerrou.

FIFA PREVÊ PERDAS 
DE MAIS DE R$ 74 
BILHÕES COM A 
PANDEMIA 

PUNIÇÃO

A Liga de Futebol Profis-
sional da França (LFP), que or-
ganiza o Campeonato Francês, 
anunciou nesta quarta-feira 
a punição de dois jogos ao 
brasileiro Neymar por conta 
da confusão com o zagueiro 
espanhol Álvaro González, 
do Olympique de Marselha, 
durante o duelo com o Paris 
Saint-Germain disputado no 
último domingo.

O craque brasileiro foi ex-
pulso no clássico francês após 
dar um tapa no defensor rival 
após confusão no segundo 
tempo. Neymar chegou a re-
clamar com um dos árbitros 
da partida de ofensas raciais 
vindas de González. “Racis-
mo No”, protestou o brasileiro 
quando argumentava com os 
juízes.

Por conta das acusações 
do camisa 10 do aris Saint-
-Germain, a LFP divulgou que 
também irá abrir uma investi-
gação para averiguar os insul-
tos racistas de González. 

Além dos dois jogos de 
gancho, Neymar também foi 
punido com um terceiro, que 
só será cumprido caso o bra-
sileiro se envolva em qualquer 
outro problema disciplinar nas 
próximas dez partidas organi-
zadas pela entidade.

O brasileiro foi um dos cin-
co jogadores expulsos nos mo-
mentos final do clássico, em 
que o aris Saint-Germain per-
deu por 1 a 0 para Olympique 
de Marselha, na 3ª rodada do 
Campeonato Francês. Neymar 
deu um leve golpe na cabeça 
do defensor espanhol, a quem 
acusou de racismo naquela 
partida.

Ángel Di María, por sua 
vez, foi convocado para a pró-
xima reunião da Comissão 
Disciplinar da LFP, no dia 23 
de setembro, por cuspir em 
direção ao Álvaro no mesmo 
jogo tenso de domingo.

NEYMAR É 
SUSPENSO POR DOIS 
JOGOS POR BRIGA 
COM O ZAGUEIRO


