
INVESTIGAÇÃO. 2 | Câmara 
Municipal de Natal pode instalar 
nos próximos dias uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
para investigar o prefeito Álvaro 

Dias (PSDB), que é candidato 
à reeleição, pelo suposto crime 
de tráfico de influência e pelo 
uso da máquina pública para 
conseguir votos de forma ilícita. 

Prefeito é acusado pelo vereador 
Cícero Martins (Progressistas) 
de chefiar uma espécie de 
esquema que consistiria na 
indicação, por aliados do 

governo, de funcionários de 
empresas terceirizadas que foram 
contratadas para prestar serviços 
ao Município. Como retribuição 
pela indicação, essas pessoas, 

apesar de serem contratadas 
oficialmente pelas empresas 
privadas, estariam sendo 
coagidas a votar no prefeito e nos 
candidatos a vereador aliados.

Álvaro é acusado de indicar cargos 
em terceirizadas em troca de votos

GOVERNO BOLSONARO 
PROPÕE TIRAR R$ 1,4 
BI DA EDUCAÇÃO PARA 
DESTINAR A OBRAS

ORÇAMENTO. 5 | Presidente Jair Bolsonaro 
propôs ao Congresso Nacional um corte 
de R$ 1,4 bilhão nos recursos do Ministério 
da Educação para acomodar gastos 
com obras e outras ações patrocinadas 
pelos parlamentares. Ministério do 
Desenvolvimento Regional, do potiguar 
Rogério Marinho, foi o maior beneficiado e 
deve receber R$ 2,3 bilhões
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e espera iniciar outros 84 nos próximos três anos. Expectativa 
é de investimentos em torno de R$ 3 bilhões
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ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

A Câmara Municipal de Natal 
pode instalar nos próximos dias 
uma Comissão Especial de In-

quérito (CEI) para investigar o prefeito 
Álvaro Dias (PSDB), que é candidato à 
reeleição, pelo suposto crime de trá� co 
de in� uência e pelo uso da máquina 
pública para conseguir votos de forma 
ilícita. A movimentação acontece a um 
mês e meio das eleições.

O prefeito é acusado pelo verea-
dor Cícero Martins (Progressistas) de 
che� ar uma espécie de esquema que 
consistiria na indicação, por aliados do 
governo, de funcionários de empresas 
terceirizadas que foram contratadas 
para prestar serviços ao Município.

Segundo Cícero, como retribuição 
pela indicação, essas pessoas, apesar 
de serem contratadas o� cialmente pe-
las empresas privadas, estariam sendo 
coagidas a votar no prefeito e nos can-
didatos a vereador que são aliados, sob 
pena de perderem o emprego.

Em tese, a gestão municipal não 
deveria ter in� uência sobre os servido-
res das empresas terceirizadas. Esses 
funcionários não são subordinados ao 

poder público e sequer recebem seus 
salários pela Prefeitura. Eles são pagos 
pelas empresas – essas sim, contrata-
das para prestar serviços de mão de 
obra para o Município.

A proposta para abertura da CEI 
foi apresentada nesta quinta-feira 1º 
por Cícero Martins e, segundo apurou 
o Agora RN, já conta com o apoio de 
pelo menos outros dois parlamentares: 

Fúlvio Saulo Mafaldo (Solidariedade) e 
Maurício Gurgel (PV).

Em pronunciamento na Câmara, 
Cícero Martins cobrou que os demais 
vereadores assinem o pedido, já que 
são necessários pelo menos 10 votos 
para que a CEI seja aberta. “Quero sa-
ber se os vereadores que estão indo pa-
ra a rua, especialmente nas periferias, 
estão realmente do lado do povo de 

Natal”, a� rmou o parlamentar.
No requerimento, o vereador diz 

que há “fortes indícios” de que contra-
tos das secretarias municipais estão 
sendo usados para � ns eleitorais. “Nós 
não temos apenas fotos. Temos lives”, 
disse Cícero Martins, chamando o pre-
feito Álvaro Dias de “indecente”. “Você 
[Álvaro Dias] é o chefe do comando, e 
eu tenho provas disso”, complementou 

o vereador.
Cícero Martins disse que, somando as 

assinaturas já formalizadas e as prometi-
das, a CEI tem o apoio de 9 parlamentares. 
Faltaria, portanto, apenas uma para que 
a investigação seja aberta formalmente. 
Para isso acontecer, será necessário que 
alguém da base de apoio a Álvaro Dias 
assine o pedido, o que é improvável.

“Será que nessa base do governo 
não vai ter um homem para salvar o 
povo da escravidão do século 21? É 
assim que vocês vão entrar na casa das 
pessoas, extorquindo voto, coagindo 
voto, praticando o crime do Código 
Penal de trá� co de in� uência?”, ques-
tionou o parlamentar, chamando a 
atenção dos colegas vereadores.

O vereador do Progressistas suge-
riu que a indicação de funcionários de 
empresas terceirizadas por gestores 
públicos é comum, mas que neste ano 
a prática pode desequilibrar a eleição a 
favor de Álvaro Dias. “Quando coloca 
10, 12 cargos para vereadores, apesar 
da imoralidade, não vai interferir na 
eleição. Agora 300 cargos [para cada 
um] interferem”, enfatizou.

Para o vereador Maurício Gur-
gel, que endossou o pedido para 
abrir a CEI, o que existe no Muni-
cípio é uma espécie de “moeda de 
troca”: empresas contratadas pelo 
Município disponibilizam cargos 
para indicação do prefeito e, em tro-
ca, esses servidores são obrigados a 

votar com a chapa situacionista.
“Há uma in� uência, uma inter-

ferência, do Executivo nos cargos 
terceirizados. Esses cargos são de 
uma empresa privada. O que está 
havendo é uma moeda de troca. Es-
tá totalmente escancarado, inclusi-
ve com perseguições. Isso é grave”, 

declarou o vereador, registrando 
que cerca de 7 mil pro� ssionais 
prestam serviços para a prefeitura 
de forma terceirizada.

Segundo Maurício, esses pro-
� ssionais de empresas privadas 
estão sofrendo ameaças de de-
semprego, em plena pandemia da 

Covid-19. “As pessoas são livres, 
não podem ser perseguidas. Não 
podem servir como moeda de tro-
ca eleitoral, de clientelismo. Muitas 
pessoas sofrem ameaças de perda 
de seus empregos se não seguir 
aquilo que, às vezes, o secretário 
determina”, conclui.

No mês passado, o Sindicato 
dos Servidores Públicos Munici-
pais (Sinsenat) denunciou a mes-
ma situação ao Ministério Público 
Estadual e ao Ministério Público 
do Trabalho. A entidade acusou o 
secretário adjunto da Secretaria de 
Trabalho e Assistência Social, Hél-
der Fernandes, de operacionalizar 
parte do esquema.

Na denúncia, o Sinsenat aponta 

que teve acesso à gravação de uma 
reunião na qual o secretário adjun-
to teria informado aos servidores de 
uma empresa terceirizada que eles 
só estavam no cargo por indicação 
pessoal da gestão da pasta.

No áudio, Hélder Fernandes te-
ria revelado que, quando o contra-
to com a empresa atual encerrasse, 
todos os servidores mudariam de 

empresa e seriam contratados no-
vamente, com o mesmo salário, in-
dependentemente da empresa que 
vencesse a futura concorrência.

O sindicato complementa que, 
segundo a gravação obtida, o se-
cretário pede aos servidores que 
peçam demissão da empresa que 
trabalhem atualmente e que conti-
nuassem indo dar expediente na se-

cretaria. Ele teria prometido recom-
pensar os terceirizados pelos dias 
trabalhados sem carteira assinada 
com diárias extras e outras formas 
de compensação irregulares.

A CEI
Segundo o regimento interno 

da Câmara Municipal de Natal, a 
Comissão Especial de Inquérito é 

formada imediatamente no caso 
de haver 10 assinaturas de vere-
adores. Formada por até cinco 
membros, a CEI tem poderes qua-
se judiciais, podendo, por exemplo, 
tomar depoimento de autoridades 
e requisitar intimação judicial, via 
Ministério Público, quando do não 
comparecimento à comissão dos 
convocados.

Álvaro Dias é acusado de indicar cargos 
em terceirizadas e exigir que votem nele
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA | Em tese, gestão municipal não deveria ter influência sobre os servidores das empresas terceirizadas. Esses funcionários não são subordinados ao poder 
público e sequer recebem seus salários pela Prefeitura. Segundo vereador, Álvaro Dias indica funcionários e, em troca, exige voto nele e em candidatos a vereador que são aliados

Prefeito Álvaro Dias pode responder por tráfico de influência em CEI

Vereador Maurício Gurgel (PV)

Vereador Cícero Martins coleta assinaturas para abrir investigação

Funcionários terceirizados que não concordam
sofrem perseguição e ameaça, diz Maurício Gurgel

Sindicato dos Servidores diz ter áudio que comprova esquema
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ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

A ministra do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Rosa Weber 
determinou que o ministro do 

Meio Ambiente, Ricardo Salles, preste 
informações em até 48 horas sobre a 
revogação de regras de proteção de 
manguezais e restingas, determinada 
pelo Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama). A decisão foi toma-
da na quarta-feira 30, a pedido do PT.

As três resoluções do Conama 
revogadas pelo órgão tratavam de em-
preendimentos de irrigação, da faixa 
mínima de distância ao redor de Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) e 
da proteção de manguezais e restin-
gas. A decisão do órgão foi tomada na 
segunda-feira 28. No dia seguinte, a 
Justiça suspendeu a decisão.

A Resolução 284/2001 colocava 
em categorias os empreendimentos, 
de acordo com a dimensão efetiva da 
área irrigada e o método de irrigação 
empregado no projeto. Além disso, 
exigia a apresentação de estudos dos 
impactos ambientais. 

Já a Resolução 302/2002 aduzia 
que os reservatórios arti� ciais manti-
vessem faixa mínima de 30 metros ao 
seu redor como APPs.

A Resolução 303/2002 previa 
parâmetros e limites para as APPs e 
considerava que áreas de dunas, man-

guezais e restingas possuem função 
fundamental na dinâmica ecológica 
da zona costeira.

Segundo o PT, tais normas eram 
uma evolução no desenvolvimento 
nacional sustentável e na manuten-
ção das zonas naturais preservadas, 
visando conter o “avanço desmedido 

e irresponsável” de empreendimentos 
que usam recursos hídricos, potencial 
de exploração turística e ecológica a 
� m de obter lucros.

O partido defende que a revoga-
ção das resoluções, sem outras regras 
que garantam o mesmo patamar de 
proteção, viola o artigo 225, da Cons-

tituição Federal, que assegura o direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de 
vida e faz imposição ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e as fu-
turas gerações.

Antes de decidir pela concessão 
ou não da liminar pedida pelo PT, a 
ministra também solicitou pareceres 
da Procuradoria-Geral da República 
(PGR) e da Advocacia-Geral da União 
(AGU). Ela destacou também no des-
pacho que a questão é urgente e rele-
vante.

“Diante da urgência quali� cadora 
da tutela provisória requerida e da re-
levância do problema jurídico-consti-
tucional posto, requisitem-se informa-
ções prévias ao ministro de Estado do 
Meio Ambiente, a serem prestadas no 
prazo de 48 horas. Dê-se ainda vista ao 
advogado-geral da União e ao Procu-
rador-Geral da República, no mesmo 
prazo”, diz um trecho do documento.

“Os riscos que tal situação traz 
ao meio ambiente são inúmeros, não 
sendo exagero destacar que o ser hu-
mano destrói em segundos aquilo que 
a natureza demora séculos para cons-
truir. A questão é urgente. A ausência 
normativa protetiva poderá ocasio-
nar na atuação imediata de diversas 
destruições ao meio ambiente, sem 
qualquer espécie de sanção ou meio 
de desincentivo”, escreveu o PT na 
ação, assinada pelo advogado Eugênio 
Aragão, pelo senador Jacques Wagner 
(PT-BA) e pelo deputado federal Paulo 
Teixeira (PT-SP).

Rosa dá 48h para Salles explicar 
retirada de proteções ambientais
JUSTIÇA  | Três resoluções do Conama revogadas pelo órgão tratavam de empreendimentos de irrigação, da faixa mínima de distância ao redor de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e da proteção de manguezais e restingas. A decisão do órgão foi tomada na segunda-feira 28. No dia seguinte, a Justiça suspendeu a decisão e manteve as normas em vigor

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defende revogação das resoluções por entender que Código de Florestal já protege restingas e manguezais

alexoviana@uol.com.br

FORÇA MINISTERIAL
O presidente Jair Bolsonaro tem 

a� rmado que não apoiará nenhum 
candidato nessas eleições, mas em 
Natal os ministros Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Econômico) e Fá-
bio Faria (Comunicações) já gravaram 
participação no programa eleitoral 
do candidato à reeleição, Álvaro Dias 
(PSDB). 

LÍDER BOLSONARISTA
Quem também gravou parti-

cipação no programa de Álvaro 
foi a recém-nomeada vice-líder de 
Bolsonaro na Câmara dos Deputados, 
Carla Dickson (Pros). 

FALTA A BÊNÇÃO
Nos bastidores, porém, corre 

informação de que Rogério, Fábio e 
Carla ainda vão pedir autorização 
ao presidente, antes de liberarem a 
veiculação de suas participações no 
horário eleitoral.  

TEMPORADA
O vereador Luiz Almir (PSDB) 

está prometendo rasgar o verbo e 
contar detalhes da conversa tensa 
que teve com o prefeito Álvaro Dias 

ALEXVIANAALEX
(PSDB) nos últimos dias, confor-
me revelou a coluna ontem com 
exclusividade. Cenas dos próximos 
capítulos. 

COLA EM MIM
Com popularidade em alta, a 

imagem do presidente Bolsonaro tem 
sido disputada a tapas por Álvaro 
Dias, Sérgio Leocádio (PSL), Coro-
nel Azevedo (PSC) e Hélio Oliveira 
(PRTB). Cada um mais bolsonarista 
que outro. Todos querem tirar uma 
lasquinha. 

FORÇADO
No caso de Hélio, diversas 

peças de marketing foram ela-
boradas utilizando a imagem do 
presidente, mesmo com Bolsona-
ro afirmando não ter candidato 

nas eleições em Natal.

ESCONDE-ESCONDE
Por falar em Hélio Oliveira, uma 

fonte da coluna dizia ontem que, 
enquanto enaltece Bolsonaro, o bom 
candidato a prefeito de Natal esconde 
do eleitorado seus dois principais 
aliados do PTB: o mensaleiro Roberto 
Je� erson e sua � lha fugitiva da Justiça 
Cristiane Brasil.

COLA EM MIM 2 
Falem o que quiser do prefeito 

Álvaro Dias, mas o homem está 
com a corda toda. A última aponta 
que candidatos a vereador estão 
pedindo autorização para usar a 
foto dele junto com as suas. A ideia 
é surfar na aprovação do prefeito, 
que anda em alta.

BOMBA
Caiu como uma bomba o 

pronunciamento do vereador Cícero 
Martins (PP) na tarde de ontem 
no plenário da Câmara Munici-
pal, denunciando a existência de 
irregularidades na contratação 
de trabalhadores terceirizados na 
Prefeitura de Natal. 

CEI
Embasado por denúncia do 

vereador Maurício Gurgel (PV), 
Cícero apresentou requerimento 
para instalação de uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) para in-
vestigar o “uso da máquina adminis-
trativa da prefeitura para captação 
ilícita de votos através de cargos 
de terceirizados junto a secretarias 
municipais”.   

ASSINATURAS
São necessárias 10 assinaturas 

para instalar a CEI. Cícero disse à 
coluna que três vereadores já assina-
ram (Maurício Gurgel, Fúlvio Saulo 
Mafaldo e o próprio Cícero). Outros 
três edis se comprometeram assinar: 
Eleika Bezerra (PSL), Ana Paula (PL) 
e Divaneide Basílio (PT). “Há muitos 
vereadores da própria base de Álvaro 
insatisfeitos com o prefeito. Acho que 
a CEI vai sair”, disse.

APAGA INCÊNDIO
Segundo Cícero, após o pro-

nunciamento que fez anunciando 
o requerimento da CEI, a Câmara 
Municipal de Natal “foi invadida” pela 
tropa de choque de Álvaro, com o 
objetivo de abafar o tema. 

TERCEIRIZADAS
Somente na área de Educação, 

são 2,4 mil pessoas empregadas de 
maneira terceirizada pela Prefeitura 
de Natal. Ao todo, de acordo com 
Cícero, o Município emprega cerca de 
6 mil trabalhadores – “um batalhão 
de votos, que dá pra eleger muito 
vereador”, ressalta.
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O PSB, partido que apoia a can-
didatura de Mauricio Marques 
(Pros) a prefeito de Parnamirim, 

na Grande Natal, pediu que a Justiça 
Eleitoral barre a candidatura à reeleição 
do prefeito Rosano Taveira (Republi-
canos). A impugnação foi apresentada 
pelo presidente municipal da legenda, 
João Antônio Pinho do Rosário.

Em manifestação enviada à Justiça 
Eleitoral, o PSB denuncia que as atas 
das convenções dos partidos aliados 
a Taveira são praticamente idênticas, 
contendo inclusive os mesmos vícios 
de linguagem e erros de português. Na 
reclamação, a sigla enfatiza que as reu-
niões aconteceram em dias diferentes, 
sendo cada partido autônomo para 
tomar a sua decisão.

Para o PSB, a semelhança entre as 
atas evidencia que os textos foram es-
critos pela mesma pessoa, e posterior-
mente distribuídos para os partidos. 
“Revelando que os assuntos decididos 
em cada convenção já estavam pré-
-de� nidos, inclusive com de� nição de 
candidato em uma ata anterior à ata 
do Republicanos, que só ocorreu no 
último dia hábil para a realização da 
convenção”, escreveu o presidente da 
legenda.

Segundo João Antônio Pinho do 
Rosário, o fato é grave e, na avaliação 
dele, representa uma “afronta aos 
princípios da moralidade de uma 
eleição”.

Além do Republicanos, Taveira 
tem o apoio de outros nove partidos: 
Avante, Cidadania, DEM, MDB, PMN, 
Progressistas, PSC, PSD e PSDB.

JUÍZA DIZ QUE PARTIDO 
NÃO TEM LEGITIMIDADE

Ao analisar o pedido, a juíza Ana 
Cláudia Braga de Oliveira, da 50ª Zona 
Eleitoral, a� rmou que o PSB, isola-

damente, não tem legitimidade para 
impugnar a candidatura de um adver-
sário.

Isso porque a legenda está co-
ligada a outros partidos no apoio à 
candidatura de Mauricio Marques. Só 
a coligação completa poderia apresen-
tar esse pedido. Além disso, a ação foi 
protocolada sem a constituição de um 
advogado.

Apesar disso, Ana Cláudia Braga 
deu 24 horas para que o PSB se mani-
feste e, eventualmente, faça as corre-
ções necessárias para que o pedido seja 
analisado no mérito.

MAIA USOU PANDEMIA PARA 
TENTAR PARALISAR GOVERNO

APROVAÇÃO SUPERA CHANCE 
DE REELEIÇÃO NO RIO, SP E BH

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

MAMÃE, EU NÃO FALEI?
Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, 

entrou na política com o MBL e 
foi eleito deputado há dois anos. 
Candidato a prefeito de São Paulo, 
já empatou com Jilmar Tato (PT) 
e tem o dobro de Joice Hasselman 
(PSL).

CONDIÇÕES PARA QUITAR
A� f Domingos, do Ministério da 

Economia, elogiou a dedicação da 
Procuradoria da Fazenda Nacional 
no novo programa renegociação de 
dívidas tributárias, que vai tratar 
“com mais carinho” os endividados.

CHUTE NA CANELA
Carteiros advertem em 

condomínios residenciais de Brasília 
que agora “encomendas pequenas” 
serão deixadas na portaria, apesar 
dos 15 reais que os Correios tomam 
dos clientes para entregá-las em 
casa. Já a concorrência privada 
continua tratando bem a clientela 
que a sustenta.

VIAJANDO NA MAIONESE
A deputada Erika Kokay (DF) 

foi às redes sociais materializar a 
fantasia de opositores de que até 
o aquecimento global é culpa do 

presidente. Para a petista, os 43 
graus de quinta-feira “é o apocalipse 
do Bolsonaro”.

SEM OBRIGAÇÃO
Segundo o governo da Bahia, 

a Lei Aldir Blanc obriga peças 
culturais � nanciadas com verba 
pública a fazer publicidade do 
governo como “comprovação 
da aplicação do recurso”. E diz 
que pessoas bene� ciadas com o 
auxílio emergencial da Cultura não 
precisam fazer a propaganda.

O QUADRO MELHORA
O Ipea, uma das fontes 

prediletas dos “profetas” do 
desmatamento da � oresta 
amazônica, reviu ontem a previsão 
de queda do PIB brasileiro de 
6% para 5%. Metade da previsão 
catastró� ca de 10% do início da 
crise.

VALE TUDO
A disputa pela prefeitura de São 

Paulo está pegando fogo. Segundo 
o vereador Fernando Holiday, o 
candidato do Psol, Guilherme 
Boulos, vai criar o StalinBnB, um 
“app que encontra propriedades 
para invadir”. 

Os eleitores têm razões que a própria razão desconhece. Levantamento 
do Paraná Pesquisas desta quinta (1º) atesta que a avaliação positiva dos 
atuais prefeitos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte é bem maior 
que suas intenções de voto. Em São Paulo, Bruno Covas (PSDB) tem a 
gestão bem avaliada por 31,8% dos paulistanos, que a consideram ótima 
(5,8%) ou boa, mas só 21,5% dos ‘votos’. No Rio, 24,8% aprovam a gestão de 
Marcelo Crivella (Rep), mas só 13,6% o admitem reeleito.

MESMA TENDÊNCIA
Em Belo Horizonte, a gestão 

do prefeito Alexandre Kalil é 
aprovada por 73,5% dos eleitores, 
mas a intenção de votos se limita 
a 56,5%.

O MELHOR ELEITOR
O Paraná Pesquisa veri� cou 

também que o presidente Jair 

Bolsonaro in� uenciará mais 
a vontade do eleitor que os 
respectivos governadores. 

PESQUISAS REGISTRADAS
Os levantamentos do Paraná 

Pesquisa foram registrados na 
Justiça Eleitoral sob números 
SP-06440/20, RJ-08624/20 e MG-
06842/20.

A proximidade do fim do mandato de presidente da Câmara deixou 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) mais nervoso que o normal e acabou expondo 
sua estratégia para tentar paralisar o governo. A ideia de não instalar as 

comissões temáticas, usando a pandemia como justificativa, tinha como objetivo 
inviabilizar a agenda de privatizações, atrapalhar a tramitação das reformas e 
colocar a culpa no ministro Paulo Guedes (Economia). Maia começou a deixar 
escapar a estratégia quando decidiu chamar Paulo Guedes de “ex-liberal” por 
não dar seguimento às privatizações.  A manobra foi escancarada quando Maia 
questionou no STF a venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso. 
Foi derrotado ontem.  A agenda de privatizações conta com pelo menos 20 
estatais a serem vendidas incluindo Eletrobras, Correios, Telebras, Serpro, 
Dataprev... Os que caíram na armadilha de Maia dizem que o governo só enviou 
um projeto de privatização. Sem instalar comissões, o envio seria inútil.

ASSISTÊNCIA | Vice-presidente chegou a cogitar a criação de um novo imposto específico para custeio do 
programa. Ministro da Economia disse que programa social não pode ser financiado com um “puxadinho”

O vice-presidente Hamilton Mou-
rão disse nesta quinta-feira 1º 
que o governo pode negociar 

com o Congresso Nacional a � exibili-
zação do teto de gastos para arcar com 
os custos do novo programa social 
Renda Cidadã, que vai substituir o Bol-
sa Família.

De acordo com Mourão, só existem 
duas alternativas para o � nanciamen-
to do Renda Cidadã: a primeira seria 
realocar verbas do Orçamento e a se-
gunda, negociar com com o Congresso 
uma exceção para o teto de gastos.

“Não tem de onde tirar, essa é a rea-
lidade”, a� rmou.

O vice-presidente chegou a cogitar 
a criação de um novo imposto especí� -
co para custeio do programa.

“Vamos olhar uma coisa aqui de 
uma forma muito clara. Se você quer 
colocar em um programa social mais 
recursos do que o existente, você só 
tem duas direções. Ou você vai cortar 
gastos de outras áreas e transferir esses 
recursos para esse programa ou, então, 
você vai sentar com o Congresso e pro-
por algo diferente, uma outra manobra 
que seja. Por exemplo, fora do teto de 
gastos, um imposto especi� co para 
isso e que seja aceito pela sociedade 
como um todo. Não tem outra solução, 

ou então mantém o status quo”, disse.
Questionado sobre o uso de verbas 

do Fundeb e de precatórios, Mourão 
a� rmou que “esse assunto já virou a 
página”.

“Já acabou. Voltou atrás, provavel-
mente não vai usar, né. Acredito que 
não [vai usar] também [recursos do 
Fundeb]”, declarou.

Na terça 29, o presidente Jair Bol-
sonaro declarou que o governo está 
“buscando alternativas” para viabilizar 
o programa.

Ontem, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que o programa 

social não pode ser � nanciado com um 
“puxadinho” e que seriam necessárias 
receitas permanentes.

“Temos que aterrissar em um pro-
grama social robusto, consistente e 
bem � nanciado. Tem que ser � nancia-
do, como é despesa permanente, por 
uma receita permanente. Não pode 
ser � nanciado por um puxadinho, por 
um ajuste. Não é assim que se � nancia 
o Renda Brasil. É com receitas perma-
nentes”, a� rmou o ministro, sempre 
chamando o programa de “Renda Bra-
sil”, e não de “Renda Cidadã”, como ou-
tros integrantes do governo batizaram.

Vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que “não tem de onde tirar” dinheiro para Renda Cidadã

Prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira (Republicanos), é candidato à reeleição nas eleições 2020

Mourão cogita flexibilizar teto de 
gastos para custear Renda Cidadã

ALAN SANTOS / PR

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PSB tenta barrar candidatura de 
Taveira, mas juíza vê falha no pedido

PARNAMIRIM



5GERAL|  SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2020 

INVESTIMENTO | Na mensagem ao Congresso, governo do presidente Jair Bolsonaro pede para remanejar
R$ 6,1 bilhões do orçamento. Desse total, R$ 2,3 bilhões serão destinados ao Desenvolvimento Regional

O presidente Jair Bolsonaro 
propôs ao Congresso Na-
cional um corte de R$ 1,4 

bilhão nos recursos do Ministério 
da Educação para acomodar gas-
tos com obras e outras ações pa-
trocinadas pelos parlamentares. A 
pasta recebeu a maior tesourada 
na proposta de remanejamento de 
R$ 6,118 bilhões, formalizada nesta 
quinta-feira 1º ao Legislativo.

O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional foi o maior benefi-
ciado e deve receber R$ 2,3 bilhões. 
Outro R$ 1,06 bilhão ficará com a 
Infraestrutura. O restante será divi-
dido entre Saúde, Minas e Energia e 
Agricultura.

O remanejamento faz parte do 
acerto de Bolsonaro com o Con-
gresso para destravar uma parte 
inicial do Plano Pró-Brasil de inves-
timentos, cujo maior entusiasta é o 
ministro do Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Marinho. O minis-
tro tem viajado com o presidente 
para diversas regiões do País para 
inaugurações e tem repetido que a 
ordem de Bolsonaro é não deixar 
nenhuma obra paralisada.

Os parlamentares também co-
braram maior espaço no Orçamen-
to e ganharam poder para indicar 
mais de R$ 3 bilhões do crédito. Os 
cortes ainda precisam do aval do 
Congresso para serem efetivados.

Desde que Bolsonaro bateu o 
martelo sobre garantir o dinheiro 

para as obras, os ministérios trava-
ram uma guerra silenciosa nos bas-
tidores para tentar blindar o pró-
prio cofre. O corte inicial no MEC 
seria até maior, de R$ 1,57 bilhão.

A Defesa, que reclamou do pos-
sível corte de R$ 430 milhões, per-
deu menos: R$ 330 milhões. A Cida-
dania também conseguiu reduzir a 
tesourada de R$ 487 milhões para 
R$ 385,2 milhões.

Também perderam recursos 
Economia (R$ 615,6 milhões), Jus-
tiça (R$ 300 milhões), Turismo (R$ 
148,7 milhões) e Presidência (R$ 9,9 
milhões).

Para evitar um aperto ainda 
maior nos órgãos, o governo ainda 

tirou R$ 724,5 milhões da reserva 
de contingência, uma “poupança 
contábil” para o governo ter de on-
de tirar dinheiro em emergências.

A Junta de Execução Orça-
mentária (JEO), formada pelos 
ministros da Economia e da Casa 
Civil, reviu os cortes após os ór-
gãos terem lançado uma ofensiva 
para tentar escapar dos bloqueios. 
Muitos enviaram ofícios à equipe 
econômica elencando riscos aos 
programas em andamento e co-
locaram a “culpa” pelos cortes na 
Secretaria de Governo, responsável 
pela articulação política do Palácio 
do Planalto e pela ponte com os 
parlamentares.

Bolsonaro e Rogério Marinho em inauguração de trecho da transposição do Rio São Francisco

Governo quer tirar R$ 1,4 bi da 
educação para destinar a obras

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou, nesta quinta-feira 
1º, uma medida provisória 

(MP) que aumenta para 40% a mar-
gem para concessão de empréstimo 
consignado para aposentados e pen-
sionistas do INSS. A informação foi 
divulgada pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República, mas a ínte-
gra do texto ainda não foi divulgado.

Atualmente, aposentados e 
pensionistas do INSS podem reque-
rer empréstimos consignados que 
comprometam até 30% do valor do 

benefício e mais 5% para uso de car-
tão de crédito na modalidade saque 
(totalizando 35%).

Com a ampliação, os emprésti-
mos poderão comprometer até 35% 
do valor do benefício mais 5% para 
uso de cartão de crédito na modali-
dade saque (totalizando 40%).

“O objetivo é possibilitar que po-
tenciais endividados tenham acesso 
a empréstimos consignados com ju-
ros menores”, diz a nota do governo.

O governo não informou qual o 
prazo de duração da medida.

Margem maior para empréstimos está prevista em medida provisória já assinada por Bolsonaro

Segurados ganham mais 
margem para empréstimos

INSS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou a lei que estabelece o teto 
de R$ 100 mil para obras feitas 

pelo Executivo sem licitação durante 
a pandemia da Covid-19. As regras já 
estavam em vigor desde maio por meio 
de medida provisória, mas agora foram 
sancionadas em formato de lei.

O texto foi publicado na edição do 
Diário Oficial da União desta quinta-
-feira 1º. O limite anterior variava entre 
R$ 8 mil e R$ 15 mil.

A lei se aplica em contratos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos municípios. As mudanças valem 
somente durante o período de calami-
dade pública, ou seja, até 31 de dezem-
bro de 2020.

O teto de R$ 100 mil vale para to-
dos os tipo de obras, “desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra 
ou serviço ou para obras e serviços da 
mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizados conjunta e con-
comitantemente“.  Presidente Jair Bolsonaro durante visita a obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), na Bahia

Lei cria teto de R$ 100 mil para
obras sem licitação na pandemia

CALAMIDADE

ALAN SANTOS / PR

ALAN SANTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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OPINIÃO  | Vereador do PT em Natal criticou senadores por convidarem ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, para explicar ações de combate às queimadas no Pantanal. Para petista, ministro tinha de ser preso

O vereador de Natal Fernando 
Lucena (PT), que é candidato 
à reeleição, defendeu nesta 

quinta-feira 1º o fechamento do Se-
nado Federal. O petista sugeriu que 
o parlamento brasileiro seja formado 
apenas pela Câmara dos Deputados, 
já que o Senado, segundo ele, é com-
posto por “um bocado de múmia 
paralítica”.

Em uma transmissão ao vivo no 
Facebook, Lucena criticou os senado-
res pela aprovação, na quarta-feira 30, 
de um convite para que o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, pres-
te esclarecimentos sobre as ações de 
combate às queimadas no Pantanal.

De acordo com o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 
2020, o bioma já registrou mais de 18 
mil focos de incêndio, o maior número 
desde que o monitoramento começou, 
em 1998.

Para o vereador do PT, Ricardo 
Salles deveria sofrer um impeachment 
ou ser preso, e não ser convidado para 
“conversar” no Senado. “Em qualquer 
país do mundo sério, esse ministro do 
Meio Ambiente, essa besta fera cuspin-
do fogo, já estava na cadeia. Não pode”, 
afirmou Lucena.

O parlamentar natalense disse 
que, se fosse senador, tentaria impe-

dir a aprovação do convite. “Deus não 
dá asa a cobra. Eu queria ser senador 
para o cara aprovar convite para vaga-
bundo. Ir lá dizer o quê? Tinha que ter 
impeachment. Impeachment pode ser 
para qualquer ministro do Supremo e 
para qualquer ministro. Não esqueçam 
disso”, completou.

Lucena prosseguiu com as críti-
cas ao Senado. “Aquilo é um bocado 
de múmia paralítica. Serve para quê 
o Senado? Não era para ter Senado. 
Era para ter a Câmara Federal. Fecha 

aquilo lá [Senado]. Eles convidaram o 
Aras... vão levar o cara lá e a besta fera 
que cuspiu fogo e incendiou o Pantanal 
e a Amazônia inteira”, disse o vereador, 
referindo-se ao fato de que o Senado 
também convidou o procurador-geral 
da República, Augusto Aras.

Ainda segundo o vereador, os con-
vites servirão para que Salles e Aras 
conversem “besteira”. “É para estar 
preso [Salles]. Cadeia na besta fera, ca-
deia nesse ministro besta fera cuspidor 
de fogo. Está tudo errado”, finalizou.

Para vereador Fernando Lucena, do PT Natal, Supremo tem “um bocado de múmia paralítica”

Lucena defende fechamento
do Senado: “Serve para quê?”

Por seis votos a quatro, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) liberou 
nesta quinta-feira 1º o plano de 

venda de refinarias tocado pela Petro-
bras, sem necessidade de autorização 
pelo Congresso.

A decisão representa uma vitória para 
o governo e aos propósitos de desinves-
timento da estatal, que pretende vender 
oito refinarias, mais da metade de seu par-
que de refino, que conta com 13 unidades.

O debate em torno das unidades de 
refino envolve a negociação de valores 
entre R$ 63,6 bilhões a R$ 83,6 bilhões, 
pelas contas da XP Investimentos. A Pe-
trobrás pretende vender as refinarias de 
Landulfo Alves (BA), Presidente Getúlio 
Vargas (PR), Abreu e Lima (PE), Alberto 
Pasqualini (RS), Gabriel Passos (MG), 
Isaac Sabbá (AM), Lubnor (CE) e Unida-
de de Industrialização de Xisto (PR).

Os ministros analisaram a ação de 
forma cautelar, ou seja, a Corte ainda 
terá de se debruçar novamente sobre 
o assunto no futuro. O plano da esta-
tal foi debatido na Suprema Corte por 
uma provocação do poder Legislativo. 
Em julho, as mesas do Senado, Câmara 
e Congresso pediram ao STF que impe-
disse a venda das refinarias da forma 

planejada pela petroleira.
Os parlamentares alegaram que, 

para vender esses ativos, a Petrobras 
estava burlando uma decisão do STF 
tomada no ano passado. Na ocasião, a 
Corte proibiu o governo de vender uma 
“empresa-mãe” sem autorização legis-
lativa e sem licitação, mas autorizou 
esse processo no caso das subsidiárias.

A alegação é de que a estatal ma-
nobra a determinação do STF ao trans-
formar as refinarias em subsidiárias 

para então vendê-las. Por isso, pediram 
que a Corte explicitasse que a “criação 
artificial” de subsidiárias, constituídas 
a partir de desmembramentos da em-
presa-matriz com interesse de venda, 
deve ser proibida.

Por maioria, os ministros do STF ava-
liaram que o entendimento da Corte não 
foi descumprido, e que as operações re-
presentam um desinvestimento por parte 
da estatal – e não uma fraude para repas-
sar o controle acionário ao setor privado.

Unidade de Craqueamento Catalítico Fluído da Rlam, refinaria da Petrobras na Bahia

STF libera venda de refinarias sem 
necessidade de aval do Congresso

PETROBRAS

JUAREZ CAVALCANTI / O GLOBO

O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou nesta quinta-feira 
1º que escolheu o desembar-

gador Kassio Nunes Marques, do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1), para assumir a vaga aberta 
na Corte com a aposentadoria de 
Celso de Mello, no próximo dia 13 de 
outubro.

Em transmissão ao vivo pelas 
redes sociais, o presidente disse que 
conhece Marques há “algum tempo”, 
com quem já tomou “muita tubaína”. 
O presidente rebateu críticas e disse 
que seus aliados já defenderam o no-
me do ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro para a Corte.

“Vocês acham que ele seria um 
ministro leal às nossas causas? A 
questão de amizade é importante”, 
disse Bolsonaro, sobre quando era 
cobrado a colocar Moro no STF. A 
indicação deve sair no Diário Oficial 
da União desta sexta-feira 2.

O presidente também afirmou 
que indicará um evangélico para 
assumir a cadeira de Marco Aurélio 
Mello, que se aposenta em julho do 
ano que vem.

“Sai publicado amanhã [hoje, 
sexta-feira 2], por causa da pande-
mia, o nome do Kassio Marques para 
a primeira vaga no STF. A segunda 
vaga será para evangélico. Ele está le-
vando tiro. Qualquer um que eu indi-
casse levaria tiro. Tinha currículo na 
minha mesa, mas eu não conhecia”, 
afirmou o presidente, que citou o fato 
de Marques estar sendo chamado de 
“petista” e “comunista” por ter sido 

indicado pela ex-presidente Dilma 
Rousseff ao TRF-1.

“Com tantos anos de PT, todo 
mundo teve alguma relação com 
eles. Não é por causa disso que o ca-
ra é comunista, socialista”, rebateu 
Bolsonaro. “Conheço ele já algum 
tempo. Ele já tomou muita tubaína 
comigo”, completou.

O presidente disse que tinha sobre 
sua mesa dez currículos de pessoas 
sugeridas a ele para assumir a vaga no 
STF, mas que descartou outros candi-
datos por falta de contato pessoal.

Para chegar ao Supremo, Kássio 
Marques terá de ser submetido a 
uma sabatina e a uma votação no Se-
nado Federal. Não há data marcada 
para isso acontecer.

O plenário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) aprovou 
nesta quinta-feira 1º a in-

clusão nas normas eleitorais das 
medidas previstas no Plano de Se-
gurança Sanitária para as eleições 
municipais de novembro instituído 
pela própria Corte Eleitoral.

Com a formalidade, passam a ser 
obrigatórias as medidas de preven-
ção ao contágio pelo novo coronaví-

rus durante a votação. Entre outras 
medidas, os eleitores só poderão 
entrar nos locais de votação se estive-
rem usando máscaras faciais.  Tam-
bém deverão higienizar as mãos com 
álcool em gel antes e depois de votar.

Também foi oficializado a expan-
são do horário de votação, que come-
çará as 7h, conforme já anunciado 
anteriormente pelo TSE, e o treina-
mento remoto dos mesários.

Desembargador Kássio Nunes Marques

Brasileiros escolherão novos prefeitos e vereadores no dia 15 de novembro

Bolsonaro confirma que
vai indicar Kássio Marques

Uso de máscara será 
obrigatório para votar

SUPREMO

ELEIÇÕES 2020

SAMUEL FIGUEIRA / TRF 1ª REGIÃO

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN
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NEY DOUGLAS  / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AFP

OO Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
abriu inquérito civil para apu-

rar déficit orçamentário de R$ 733 
milhões para a saúde estadual em 
2021.

Segundo a 47º Promotoria Públi-
ca do Estado, o déficit corresponde 
às despesas para o funcionamento 
dos 102 leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) que foram abertos 
ao longo da atual pandemia da Co-
vid-19.

De acordo com a responsável pe-
lo inquérito, a promotora Iara Pinhei-
ro, os leitos hospitalares também não 
contam com financiamento de cus-
teio federal assegurados. 

Ele detalha, ainda, que o Conse-
lho Estadual de Saúde (CES) já enviou 
expediente aos deputados estaduais 
alertando para os danos sanitários 
causados pela perda orçamentária.

Em 15 de setembro, a governa-
dora Fátima Bezerra (PT) enviou o 
projeto de Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2021 para a Assembleia Le-
gislativa. O documento foi entregue 
nas mãos dos deputados estaduais 
com uma previsão de déficit de R$ 
920 milhões. 

De acordo com a peça orçamen-

tária enviada para a Assembleia 
Legislativa, a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) terá uma re-
ceita prevista de R$ 1,2 bilhão para o 

ano de 2021.
Em nota oficial, a Secretaria de 

Estado da Saúde Pública esclarece 
que o valor de R$ 733 milhões não foi 

incorporado ao Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA) pois, segun-
do a gestão estadual, não há disponi-
bilidade orçamentária suficiente. 

“O déficit corresponde a despe-
sas em diversas áreas e que foram 
ampliadas tendo em conta a pande-
mia. Importante ressaltar que para 
além do orçamento estadual, existe 
um subfinanciamento e a falta de ga-
rantia de custeio de serviços em nível 
federal. Ressalta-se que o Governo do 
Estado pretende realizar o custeio de 
mais de 260 leitos de UTI, além de clí-
nicos”, explica a pasta.

Ainda de acordo com a Sesap, a 
composição do Projeto de Lei Orça-
mentária 2021 foi apurada com base 
em levantamento dos contratos já 
existentes, identificando-se as fun-
ções programáticas, elementos, e 
fontes de recursos correspondentes, 
bem como solicitando-se as proje-
ções de despesas junto às áreas téc-
nicas das diversas coordenadorias.

Saúde terá déficit de R$ 733 milhões 
em 2021, aponta inquérito do MPRN
CUSTO | Valor corresponde às despesas para o funcionamento dos 102 leitos de Unidades de Terapia Intensiva que foram abertos ao longo da atual pandemia da Covid-19 no Rio Grande 
do Norte. Secretaria de Estado da Saúde Pública diz que os R$ 733 milhões não foram incorporados ao Projeto de Lei Orçamentária Anual por não haver disponibilidade orçamentária

De acordo com o MPRN, os leitos UTI para Covid-19 ainda não contam com financiamento de custeio federal assegurados para o próximo ano

O valor da produção agrícola no 
Rio Grande do Norte alcan-
çou R$ 1,7 bilhão em 2019, o 

que representa aumento de 7% em 
comparação com 2018, que registrou 
total de R$ 1,5 bilhão, de acordo com 
a pesquisa Produção Agrícola Muni-
cipal (PAM) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A área plantada ou destinada à 
colheita também cresceu, de 311.030 
para 323.868 hectares, aumento de 
4%. Os dados da pesquisa apresentam 
resultados sobre a área plantada, área 
colhida, quantidade produzida, rendi-
mento médio.

Os cinco produtos com maior con-
tribuição para o valor da produção no 
ano 2019 são cana-de-açúcar (25%), 
melão (20%), melancia (13%), banana 
(9%) e abacaxi (7%). A soma do valor 
desses produtos representa 74% do 
total do valor da produção agrícola do 
Estado.

O Rio Grande do Norte permanece 
como o maior produtor de melão no 
Brasil, com 356,7 mil toneladas. Essa 

quantidade gerou um valor de produ-
ção de R$ 340,3 milhões, o maior entre 
as unidades da federação. 

Em 2019, houve um crescimento 
de 5,3% em relação a produção de 
2018. Desde 1994, o estado potiguar é 
o maior produtor nacional da fruta.

O Brasil teve crescimento de 5% 
no valor da produção em 2019, R$ 
361 bilhões. As unidades da federação 
com maior participação na produção 
nacional são Mato Grosso (16,2%), 
São Paulo (15,4%) e Rio Grande do Sul 
(11,3%).

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
recebeu o primeiro pedido 

de registro de uma vacina contra a 
Covid-19 no Brasil. Trata-se da va-
cina de Oxford, desenvolvida pela 
Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, e pela empresa farmacêu-
tica sueca AstraZeneca. No Brasil, 
tem testes coordenados pela Uni-
fesp (Universidade Federal do Esta-
do de São Paulo) e será produzida 
pelo laboratório Bio-Manguinhos, 
ligado à Fiocruz (Fundação Oswal-
do Cruz), no Rio de Janeiro. 

O órgão que regulamenta ali-
mentos e medicamentos no país 
recebeu a chamada “submissão 
contínua”, que significa que a área 
técnica da agência começou a 
avaliar o primeiro pacote de da-
dos sobre a vacina, que se referem 
aos estudos não clínicos, segundo 
divulgado pela Anvisa nesta quin-
ta-feira 1º. 

“Isso não significa que já se pos-
sa chegar a uma conclusão sobre a 
qualidade, segurança e eficácia da 

vacina, pois muitos dados ainda 
precisam ser submetidos à análise”, 
informou em comunicado.

 Rio Grande do Norte é o o maior produtor de melão no Brasil, com 356,7 mil toneladas

Vacina será produzida no Rio de Janeiro

Valor da produção agrícola do RN 
cresce 7% em 2019, aponta IBGE

Anvisa recebe 1º pedido
de registro de uma vacina

RESULTADO COVID-19

102
é o número de UTI abertas no RN 

para casos de Covid-19
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SETOR EÓLICO 
POTIGUAR 
ESPERA R$ 3 
BILHÕES EM 
INVESTIMENTOS

 BONS VENTOS| RN tem 164 parques eólicos em funcionamento e espera iniciar outros 84 nos próximos três 
anos; Atlas Eólico e Solar do RN mapeará os dados sobre as energias renováveis no território potiguar

MARCELO HOLLANDA

Começa ainda este ano a tão 
aguardada fase de pesquisa de 
campo para a elaboração no 

novo Atlas Eólico e Solar do RN. Nos 
próximos 12 meses, o trabalho mape-
ará os dados de radiação solar e dos 
ventos em todo o Estado. A publicação 
estará disponível, salvo imprevistos, no 
começo de 2022. 

Desenvolvido pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econô-
mico (Sedec) em parceria com o Ins-
tituto Senai de Inovação em Energias 
Renováveis, o Atlas é um dos xodós do 
secretário Jaime Calado, que assumiu 
pessoalmente a coordenação do projeto 
classi� cado pelo governo estadual no 
rol dos “estruturantes”. 

A publicação do último mapeamen-
to, que não incluiu o potencial fotovol-
taico ou solar, é de 2003 e foi patrocina-
da pela Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte (Cosern), em seu pro-
grama de Pesquisa e Desenvolvimento, 
com o suporte na espanhola Iberdrola, 
controladora da Neoenergia. 

Nessa nova edição, o Instituto Senai 
de Inovação em Energias Renováveis 
(ISI-ER) � rmou um termo de Colabo-
ração entre a Sedec, Fiern e Senai, para 
atualizar o Atlas Eólico junto  com o 
Atlas Solar do RN, considerando a ten-
dência futura de plataformas híbridas, 
operando com ambas matrizes energé-
ticas.

Tanto o interesse do governo esta-
dual se justi� ca. Segundo Hugo Fonse-
ca, coordenador de energia da Sedec, 
esse mapa atualizado dos potenciais 

eólicos e solares do RN, da maneira 
como está sendo projetado, vai abrir 
possibilidade para atrair novos players 
dessas indústrias tanto em terra quanto 
no mar – as plataformas “o� shore” -, ain-
da não construídas no Brasil. 

Uma torre de 170 metros – o dobro 
da média das plataformas eólicas em 
operação hoje no estado -,  para a me-
dição dos ventos em diferentes alturas, 
será instalada no município de João 
Câmara, seguindo a tendência atual de 
plataformas de até  130 metros.

“Até 10 anos atrás, o tamanho mé-
dio das torres era de 80 metros e ao 
capturar a velocidade dos ventos em 
alturas o dobro disso estaremos abrindo 
informações relevantes para a entrada 
de novos investidores do segmento no 
Rio Grande do Norte”, lembra Hugo 
Fonseca.

Espaço para esses investimentos há 
de sobra. Segundo ele, apenas 10% do 
mercado eólico foi explorado até agora 
no Rio Grande do Norte nos últimos 18 
anos, só com exploração em terra.

“Com 164 parques eólicos em fun-
cionamento e outros 84 já contratados 
até 2025, os investimentos novos no 
segmento já somam algo ao redor R$ 3 

bilhões, o que justi� ca toda a prioridade 
na atualização do Atlas Eólico, agora 
com o plus do mapeamento solar”, diz 
Hugo Fonseca.

Antonio Marcos de Medeiros, do  
Instituto Senai de Inovação em Energias 
Renováveis e responsável pelo projeto 
de mapeamento eólico e solar, lembra 
que só por ocasião do primeiro Atlas 
Eólico do RN, publicado em 2003,  foram 
impulsionados algo ao redor de R$ 16 
bilhões em investimentos no estado, 
resultando em uma potência instalada 
de mais de 5 GW até 2021. 

A expectativa agora, a� rma ele, é 
que o Estado apresente uma potência 
de mais de 130 GW, impondo-se como 
a nova fronteira do setor de Energia Elé-
trica do Brasil. 

Já na área solar, o atlas preencherá 
uma lacuna importante com a divul-
gação do potencial Fotovoltaico do RN, 
apresentando as melhores áreas para 
investimentos dessa fonte energética, 
tanto em projetos de Geração Distribuí-
da (GD) como de Geração Centralizada 
(Grandes Usinas). 

“Alem disso, os dois atlas poderão 
contribuir para que os atuais empreen-
dedores do setor energético do RN pos-
sam modernizar suas fontes de geração, 
criando usinas hibridas, aumentando o 
fator de capacidade das instalações atu-
almente em operação”.

Para reunir todas as informações 
sobre a velocidade de vento, posição, 
sentido, direção, e grau de radiação 
solar e seus potenciais de exploração, 
o governo do estado e a Federação da 
Indústria calcularam desembolsar ao 
redor de R$ 2,8 milhões. 

164 
parques eólicos em 

funcionamento no RN
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PROTOCOLO DO  RN 
ABRE CONCORRÊNCIA 
COM CEARÁ

SAFRA DE VENTO 
E DE NOVOS 
INVESTIMENTOS

No último dia 22 de setembro, 
a governadora Fátima Bezerra as-
sinou um protocolo de intenções 
para instalação do primeiro proje-
to eólico offshore no litoral do Rio 
Grande do Norte e do Brasil, com a 
Bi Energia, empresa que lidera um 
projeto de 624 MW. 

Houve o cuidado para não se 
interferir nas áreas de atuação de 
comunidades pesqueiras, como a 
Colônia de Pescadores Z - 36 João 
Baracho Sobrinho e a Colônia de 
Pescadores Cajueiro, além de áreas 
quilombolas.

A Bi Energia , que teve seu pro-
jeto offshore rejeitado pelo Ibama 
no Ceará, tenta viabilizar um cami-
nho no RN. Segundo Hugo Fonseca, 
da Sedec, era esperado que isso 
ocorresse, já que o próprio órgão 
ambiental nunca operou num pro-
cesso de plataforma em alto mar, o 
que conduz a um aprendizado de 
parâmetros até agora desconheci-
dos. 

Hoje, o Brasil possui uma ca-
pacidade instalada de 16,0 GW, 
energia suficiente para abastecer 
28,8 milhões residências. Só no Nor-
deste, é responsável pela geração de 
88,88% deste total, produzido por 
meio de 7.738 aerogeradores em 
operação. 

O Rio Grande do Norte é o cam-
peão nacional na geração de ener-
gia eólica e possui atualmente 165 
parques com capacidade instalada 
de 4.526,4 MW, segundo os números 
da Associação Brasileira de Energia 
Eólica (ABEEólica). 

Todos os anos, nos meses de 
agosto e setembro, a chamada “sa-
fra de ventos” impulsiona a produ-
ção de energia eólica do Nordeste, 
da qual Bahia, Rio Grande do Norte 
e Piauí figuram com os maiores pro-
dutores, respectivamente com 2.357 
MW, 1.717 MW e 1.022 MW. Uma 
geração suficiente para atender 50 
milhões de pessoas.

Nesse período, as rajadas de 
vento entre 45 a 55km/h entre São 
Luís (MA) e Natal (RN) e nas áreas 
do interior do Ceará e de Pernam-
buco beneficiam os parques eólicos 
para geração de energia, atingindo 
recordes inéditos este ano, segundo 
dados do Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (NOS). 

Segundo essa fonte, somente 
na primeira semana de agosto, foi 
registrada três picos de geração 
média de energia na região onde 
estão instalados parques eólicos. 
O mais recente foi no dia 6 de 
agosto, quando a força do vento 
chegou a 9.049 MW médios, força 
suficiente para abastecer 94,4% da 
demanda elétrica de nove estados 
nordestinos.

Segundo dados do (ONS), a 
energia eólica representa 9,5% da 
capacidade instalada na matriz elé-
trica brasileira, ficando atrás da hi-
drelétrica (69,4%) e térmica (18,2%). 
Já há revisões de que a representa-
tividade desse tipo de geração deve 
crescer no país nos próximos anos 
e atingir, até 2024, 11,4% da matriz. 

A Neoenergia, controladora da 
Cosern, responde por cerca de 5% 

da geração de energia eólica no Nor-
deste com 44 parques, sendo 17 em 
operação nos estados do Rio Gran-
de do Norte, Bahia e Paraíba com 
capacidade instalada de 516 MW 
(suficiente para abastecer mais de 
1,1 milhão de residências) e outros 
27 em construção no Piauí, Paraíba 
e Bahia. 

Contando com os projetos da Bi 
Energia no Ceará, existem no Brasil 
atualmente oito projetos em licen-
ciamento no Ibama. A Neoenergia 
iniciou em janeiro o licenciamento 
de três novos projetos para a cons-
trução de eólicas offshore no Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. 
Juntos, somam 9 GW de capacidade 
instalada em 600 aerogeradores – 
maiores projetos em planejamento 
no país.

Atrás do RN, os estados que 
mais concentram capacidade de 
geração de energia pela força dos 
ventos são Bahia, Ceará, Rio Grande 
do Sul e Piauí. Segundo o CCEE, os 
dados ressaltam a predominância 
do Nordeste e do Sul neste tipo de 
fonte.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Capacidade instalada potiguar é de 1,7 MW
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves – Substituta / Kétully Edméia Chaves - Substituta 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
   O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e 
Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc.  
   Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, do 
artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no prazo 
de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pelo requerente, Sr 
JOÃO MARIA MACHADO, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no C.P.F. sob nº 423.001.504-68 n°. 740.849-
SSP/RN, residente e domiciliado à Rua Professor Paulo Mesquita, nº 016, apt. 2601, Edificio Abel Pereira, CEP: 59.015-
260, bairro Fabricio Pedrosa, CEP: 59.280-000, nesta Cidade de Macaíba/RN; tendo sido sua posse atestada em mais de 
18 (dezoito) anos, através de Ata Notarial, na posse do imóvel urbano constituído por um IMÓVEL RESIDENCIAL, 
situado à Rua Professor Paulo Mesquita, nº 016, bairro Fabricio Pedrosa, CEP: 59.280-000, nesta cidade de Macaíba/RN, 
medindo uma área total de 400m² de superfície, com 106,00m2 de área construída limitando-se ao Norte, com Rua 
Professor Paulo Mesquita, medindo 10,00m; ao Sul, com o Sr Iranildo Paulo de Melo (CPF/MF nº 155.868.204-04), 
medindo 10,00m; ao Leste, com o Sr José Medeiros Dantas (CPF/MF nº 489.939.134- 04), medindo 40,00m; e ao Oeste, 
com o Sr Luiz Anonio do Nascimento (CPF/MF nº 106.468.174-34), com 40,00m; com a seguinte descrição do perímetro: 
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice 1 (E239626.7689/N9352322.3932), deste confrontando-se com o Sr Iranildo 
Melo de Oliveira, medindo 10,00m, chega-se ao vértice 2 (E239636.0051/ N9352326.2263); deste confrontandose com o 
Sr José Medeiros Dantas, medindo 40,00m, chega-se ao vértice 3 (E239620.6726/ N9352363.1711); deste 
confrontandose com Rua Prof. Paulo Mesquita, medindo 10,00m, chega-se ao vértice 4 (E239611.4365/ N9352359.3380); 
deste confrontandose com o Sr Luiz Antonio do Nascimento, medindo 40,00m, chega-se ao vértice 1(E239626.7689/ 
N9352322.3932), ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central n° 
33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. O referido imóvel encontra-se cadastrado no Município de Macaíba/RN 
sob o nº 1.0008.324.03.0473.0000.1e sequencial nº 1.005436.7. A não apresentação de impugnação no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande circulação deste edital, o mesmo será fixado no 
quadro de aviso desta Serventia.  

Macaiba/RN, 28 de Setembro de 2020. 
HILTON SALES CHAVES - Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
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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 Sra. MARLI ROSA MOREIRA, brasileira, divorciada, artista plástica, portadora do RG n° 004.049.055, 
inscrita sob o CPF/MF n° 142.495.588-27, residente e domiciliada na Rua Murici, 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 Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 300,00m² (trezentos metros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- limitando-se: ao 
Norte, do P1 ao P2, com Mateus de Oliveira Lima, com 23,10m; ao Leste, do P2 ao P3, com Mateus de Oliveira Lima, com 
13,00m; Ao Sul, do P3 ao P4, com Romildo Alves da Silva, com 23,10m; Ao Oeste, do P4 ao P1 com a Rua Murici, com 
13,00m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. A 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. Mateus de Oliveira Lima, o Sr. Romildo Alves da 
Silva, 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, 02.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 7º andar, Lagoa Nova, CEP 59064-972, Natal/RN, telefone (84) 3615-1668, e-mail: 

nova19varacivel@tjrn.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

   A Sua Excelência a Senhora ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc. Faz saber, aos que o presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem, em cumprimento ao determinado no comando judicial proferido nos autos em epígrafe, expedido 
nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), n.º 0815867-73.2018.8.20.5001, que fica CITADA 
a Sra NILMARA SIMOES DE JESUS, inscrita no CPF/MF sob o nº 612.957.955-15, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, no valor de R$ 154.112,82 (cento e cinquenta e 
quatro mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), incluídas as custas da execução e honorários advocatícios à 
razão de 10% (dez por cento). No caso de pagamento integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela 
metade. A parte executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer embargos, independente da garantia do 
juízo. Ainda, os embargos manifestamente protelatórios ensejarão multa de até 20% (vinte) do valor em execução. Não 
efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias, proceder-se-á penhora e avaliação de bens da parte executada, tantos 
quantos bastem para o cumprimento da obrigação, observada a ordem de preferência estatuída no art. 655 do CPC, com a 
lavratura do respectivo auto e intimação da parte executada. Se a penhora incidir sobre bens móveis, os mesmos deverão 
ser removidos ao depósito judicial da Comarca, ficando a despesa com a remoção a cargo do executado ou, mediante sua 
recusa, a cargo do exequente, incluindo o valor das despesas nas custas da execução. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) interessado(a), mandou a MM Juíza expedir o presente edital, por ela assinado, o qual será afixado no 
lugar de costume do Fórum local, além de ser publicado no órgão judicial competente na forma da lei. EXPEDIDO em 
Natal/RN, aos 28 de setembro de 2020. Eu, Geovani Alves de Oliveira, Chefe de Secretaria em substituição, digitei e 
conferi.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo 
Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
http://pje1grau.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código xxxxxxxxxx, sendo 
considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.  
Ressalte-se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado.  
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de 
arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

Juíza de Direito (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
As informações processuais podem ser acompanhadas através do sítio “www.tjrn.jus.br 
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TRIPLICE SECURITIZADORA DE ATIVOS MERCANTIS S/A
CNPJ/MF 24.717.074/0001-01 - NIRE 24300012501

Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Realizada em 28 de Fevereiro de 2020
Data, Hora e Local: 28/02/2020, 14h, na sede social da companhia. Convocação: dispensada. Presença: totalidade do capital social da 
Triplice Securitizadora de Ativos Empresariais S/A. I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para segunda 
emissão de debêntures simples, sendo 200.000.000 debêntures simples, no montante de R$ 200.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1,00 
cada uma, sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures 
Simples, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, anexo a Ata da AGE, sendo esta o extrato da ata, servindo para 
fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a 
presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Natal/RN, 28/02/20. Luiz Felipe Colares Bezerra - Presidente e Acionista, 
Túlio Jose Menezes Nóbrega - Secretário e Acionista. JUCERN - Certifico o Registro em 14/09/2020 sob nº 20200298011, Protocolo: 
200298011 de 14/09/2020. Denys de Miranda Barreto - Secretário Geral.

FABIO POZZEBOM/ AGÊNCIA BRASIL

Refresco: segundo a Emparn, com a “La Niña”, os ventos estão circulando com mais facilidade e, assim, há uma renovação constante do ar

A primavera começou o� cial-
mente no dia 22 de setembro 
no hemisfério sul do planeta 

e seguirá até 21 de dezembro. No Rio 
Grande do Norte, a estação deve per-
manecer dentro da normalidade, po-
rém in� uenciada pelo fenômeno La 
Niña, que consiste na diminuição da 
temperatura da superfície das águas 
do Oceano Pací� co Tropical Central e 
Oriental. 

Segundo Gilmar Bristot, chefe da 
unidade de meteorologia da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do estado 
(Emparn), o único aumento possível da 
temperatura será de 1 grau, com máxi-
mas variando entre 31ºC e 32,5ºC em 
Natal – as mínimas seguem em torno 
de de 22ºC e 23ºC durante as madru-
gadas.

A situação local é diferente da na-
cional. Outras regiões do país estão en-
frentando uma onda de calor histórica. 
Na última terça-feira 29, o Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) 
registrou 40°C em estados como esta-
dos de Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 
“O aumento de 5°C na temperatura 
acontece nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul. As ondas de calor estão 
pressionando principalmente o Cen-
tro-Oeste, ocasionando a propagação 
de queimadas, como estamos vendo 
ultimamente”, a� rmou. 

No Nordeste, acontece um nivela-
mento de temperatura. “Como esta-
mos na faixa equatorial, di� cilmente 
teremos uma oscilação exagerada”, 

Onda de calor que afeta o 
Sudeste não vai atingir RN, 
explica meteorologista

CALOR | Unidade de meteorologia da  Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte aponta 
que o único aumento da temperatura será de 1ºC, com máximas variando entre 31ºC e 32,5ºC em Natal

a� rmou Gilmar. Neste ano, com a in� u-
ência do La Niña, os ventos estão circu-
lando com mais facilidade e, assim, há 
uma renovação constante do ar. “O ar 
não consegue armazenar tanto calor, 
então não teremos aquela sensação 
forte de abafamento na primavera e até 
durante o verão”.  

Os potiguares que moram no 
interior do estado também não sen-
tirão uma mudança signi� cativa. “O 
clima do semiárido já é caracterizado 
por dias quentes, com temperaturas 
chegando a 38ºC, e mínimas variando 
até 25ºC. A grande amplitude térmica 

O aumento de 5 graus 
na temperatura acontece 
nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul. As ondas de 
calor estão pressionando 
principalmente o Centro-
Oeste, ocasionando a 
propagação de queimadas, 
como estamos vendo 
ultimamente”

“
GILMAR BISTROT
METEOROLOGISTA

é motivada pela falta de vegetação, 
pouca formação de nuvens e umidade 
relativa baixa. “Atualmente, a umidade 
chega a � car abaixo de 30% durante a 
tarde, em municípios como Mossoró e 
Pau do Ferros. O ideal é que � que em 
torno de 60%, mas não estamos com 
sistemas que carreguem a umidade do 
oceano para o interior”, disse.

CUIDADOS COM A PELE
Com o clima propício, muitos 

moradores da capital e do interior do 
estado buscam aproveitar o � nal de 
semana indo à praia. No entanto, é pre-
ciso ter cautela e intensi� car a atenção 
quanto à exposição aos raios solares, 
para evitar queimaduras, manchas na 
pele, herpes e até mesmo o câncer de 
pele, como explica a médica dermato-
logista Yara Kelly.

“A insolação, por exemplo, é uma 
condição que está associada à exposi-
ção excessiva ao calor e ao sol, podendo 
acometer indivíduos de qualquer ida-
de. Os principais sintomas são dores de 
cabeça, tontura, vontade de vomitar, a 
pele � ca quente e seca. A temperatura 
do corpo eleva e o individuo pode ter 
distúrbios visuais e até confusão men-
tal”, esclarece.

A dermatologista reforça ainda os 
cuidados que devem ser tomados nesse 
período de calor. “O ideal é evitar estar 
exposto por tempo prolongado, usar 
roupas leves e beber bastante líquido. 
Caso a pessoa identi� que os sintomas 
iniciais da insolação, é recomendado 
procurar assistência médica”.
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
assina nesta sexta-feira  2 o 

termo de autorização para reinício da 
recuperação do Forte dos Reis Magos. 
A atual gestão recebeu a obra, que teve 
a ordem de serviço assinada em se-
tembro de 2018, com apenas 3,97% de 
execução. Foi necessário prorrogar o 
prazo de vigência do contrato por duas 

vezes e o serviço alcançou apenas 8,1% 
de execução. O investimento total na 
obra é de R$ 4,7 milhões, com recursos 
do Governo Cidadão.  A entrega está 
prevista para 2021.

A retomada das obras ocorre após 
Termo de Ajustamento de Gestão 
(TAG) acordado entre o Governo Es-
tado e o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte (MPjTCE/RN).
O serviço contempla as estruturas 

essenciais, como piso, teto e na acessi-
bilidade, além da instalação de corri-
mãos nas escadarias e da readequação 
das salas de exposição e das lojas de 
souvenires. Governo do Estado tam-
bém vai promover a reforma da passa-
rela e do enrocamento necessário para 
o acesso ao sítio histórico.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Obras do Forte dos Reis Magos 
serão retomadas esta semana
REINÍCIO | Gestão estadual vai investir R$ 4,7 milhões na recuperação da fortaleza, que está fechada ao 
público desde 2018; obra também contempla enrocamento da praia e reforma da passarela de acesso

Serviço contempla as estruturas essenciais da fortaleza histórica, como adequação das áreas internas e dos equipamentos de acessibilidade

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte deve realizar 
um concurso público em 2021, 

com a possibilidade de abertura de 
135 vagas. A confirmação foi feita pelo 
diretor-geral da Casa, Augusto Carlos 
Viveiros, e pela própria assessoria de 
comunicação do órgão.

Segundo a Assembleia, no seu mais 
recente demonstrativo de despesas, 
a Casa Legislativa conseguiu reduzir 
ainda mais os custos com as despesas 
de pessoal.

Os números são relativos ao segun-
do quadrimestre de 2020 e revelam que 
o Legislativo do Rio Grande do Norte 
chegou a 2,09% do seu orçamento com 
as despesas da folha. 

Desta forma, o Legislativo potiguar 
já pode programar o seu próximo con-
curso para a contratação de servidores 
efetivos.

O número de vagas do novo con-
curso da ALRN será reavaliado, como 
informou o diretor-geral da Casa. No 
entanto, em janeiro deste ano, pelo me-
nos 135 vagas estavam previstas, desta 
forma, é possível que esse quantitativo 
aumente, com o levantamento a ser 
realizado.

Na ocasião, estavam previstas va-
gas para os cargos de agente de polícia 
legislativa, técnico legislativo e analis-
ta. 

A remuneração para o cargo de 
técnico legislativo, de nível médio, é 
de R$ 2.609,48, podendo chegar a R$ 
5.781,58.

Para o cargo de analista legislativo, 
de nível superior, o salário inicial é de 
R$ 6.215,20, podendo chegar até R$ 
13.770,66.  O posto de agente, que exige 
graduação, ainda não teve sua remune-
ração revelada.

Assembleia Legislativa vai 
abrir concurso para 135 vagas

OPORTUNIDADE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim 

Rua Suboficial Farias, 280, - lado par, Monte Castelo, PARNAMIRIM - RN - CEP: 59140-255 - 84-3645 1716 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS 

JUSTIÇA GRATUITA: ( ) SIM ( x ) NÃO  
PROCESSO Nº 0804496-34.2018.8.20.5124  
AÇÃO: USUCAPIÃO (49)  
AUTOR: MILENA SOUZA GONCALVES TRINDADE 
RÉU: JOSE DAVI PINHEIRO DE ASSIS, PETRONIO RODRIGUES 
  
O(A) Doutor(a) TATIANA LOBO MAIA, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei 
e no uso de suas atribuições, etc.  
FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de USUCAPIÃO (49), Processo de 
nº 0804496-34.2018.8.20.5124, proposta por AUTOR: MILENA SOUZA GONCALVES TRINDADE contra RÉU: JOSE DAVI 
PINHEIRO DE ASSIS, PETRONIO RODRIGUES, tendo sido determinada a CITAÇÃO dos RÉUS EM LUGAR INCERTO E 
OS EVENTUAIS INTERESSADOS, para que os mesmos, querendo, contestem a referida ação no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar do fim do prazo deste edital, sob pena de revelia e confissão. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: casa residencial com uma área de total de 375,50m², situada na Rua Gonçalves Dias, 
14-A, Passagem de Areia, CEP 59140-000, Parnamirim/RN. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo legal, 
serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu, ANA CLAUDIA RAMALHO DA SILVA, digitei. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de PARNAMIRIM, aos 28 de fevereiro de 2020.  

TATIANA LOBO MAIA 
Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PORTO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 
CNPJ/MF Nº 70.043.054/0007-05 - NIRE 24900182237 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

   Na condição de administradora da sociedade acima qualificada, convoco todos os respectivos sócios para 
participarem da assembleia geral ordinária que se realizará no dia 05 de novembro de 2020, às 9:00hs (nove 
horas), na sua sede, à Avenida Presidente Café Filho, 682, Praia dos Artistas, Natal-RN, CEP: 59010-000, 
ocasião em que ocorrerá a deliberação acerca da prestação de contas do exercício 2019. 
   Informa ao notificante que, nos termos do art. 1.078, §1º do Código Civil, todos os documentos exigidos por lei 
(especialmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico), encontram-se, desde já, à disposição dos 
sócios notificados, na sede da sociedade empresária. 

 
MARIA IZIDORA DE MEDEIROS TORQUATO RÊGO 

CPF/MF Nº 089.277.114-32 
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SINDPREST/RN – SINDICATO PATRONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO  
DE MÃO-DE-OBRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A Diretoria do Sindicato Patronal das Empresas Prestadoras de Serviço de Locação de Mão-De-Obra do Estado do Rio 
Grande do Norte, no uso de suas atribuições estatutárias vem pelo presente Edital, convocar as empresas prestadoras de 
serviços de locação de mão de obra do Estado do Rio Grande do Norte, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 07 de outubro de 2020, em primeira convocação às dezessete horas e última convocação às 
dezessete horas e trinta minutos, com qualquer número de presentes, a ser realizada pelo aplicativo Zoom, devendo os 
interessados encaminhar seu respectivo e-mail para sindprestrn@hotmail.com, recebendo posteriormente os dados de 
acesso a sala, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Apreciação, discussão e deliberação sobre ação nº. 
0000115-98.2020.5.21.0005 proposta pelo SINDLIMP –SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, 
CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em que pleiteia a 
anulação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC 2035/2011) e b) assuntos gerais. 
 

Natal/RN, 30 de setembro de 2020. 
A DIRETORIA  

 

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

BIG BLUE RESTAURANTE LTDA, 22.703.867/0001-46, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para EMPREENDIMENTO DE LAZER, localizado na R. Cel. Paulo 
Salema, 2350C, Praia de Búzios, Nísia Floresta/RN.

Radilma Gurgel Holanda
Empreendedora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO FERNANDES PRAXEDES JÚNIOR, CPF: 790.695.334-72, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Renovação de Licença Simplificada-RLS, para Extração mineral de areia, em uma área de 0,49ha e 
volume de 1.500m3/mês, localizado no Sítio Sabe Muito, Zona Rural, Caraúbas/RN.

FRANCISCO FERNANDES PRAXEDES JÚNIOR
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Empresa IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 07.188.930/0001-60 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença simplificada (LS) 
referente ao processo 2019-131672/TEC/LS-0049 para Loteamento denominado Itamar Marinho, localizado no 
Município de Ielmo Marinho/RN.

Proprietário
IM Engenharia LTDA.

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA-LS

M SEABRA ALVES EPP, CNPJ: 23.902.201/0001-80, torna público que está requerente ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada - LS, 
para extração mineral de AREIA numa área de 25,00 (há), volume mensal de 1.500,00 m³/mês. Localizado no 
Rancho das Esmeraldas na localidade de Aningas, Zona Rural, Ceará Mirim/RN.

M SEABRA ALVES EPP 
Requerente/Proprietário

LAZER

O Parque da Cidade Dom 
Nivaldo Monte, em Natal, libe-
rou expedições ambientais nas 
trilhas naturais para grupos 
de até 10 pessoas, mediante 
agendamento. As entradas do 
parque permanecerão sendo 
controladas, tendo as vagas de 
veículos do estacionamento 
limitada em 50%. O horário de 
funcionamento contínua das 
14h30 às 17h30, de segunda a 
sexta-feira. A unidade de con-
servação ainda permanecerá 
funcionando de maneira limi-
tada e continuará seguindo 
rigorosamente as medidas de 
prevenção contra a Covid-19.

PARQUE DA CIDADE 
EM NATAL LIBERA 
TRILHAS AMBIENTAIS 
À POPULAÇÃO
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DE DOMINGO 
A QUINTA

18H ÀS 10H

DE SEXTA 
A SÁBADO

18H ÀS 10H

PERNOITE 

PROMOÇÃO

R$ 70,00
APARTAMENTO

PROMOÇÃO

R$ 80,00
APARTAMENTO

APARTAMENTO

R$ 55,00
3 HORAS

PERNOITE 

SUÍTE
EXECUTIVO

R$ 90,00
3 HORAS

PROMOÇÃO
R$ 18,00

POR PESSOA

EXECUTIVO ALMOÇO 

PRAZER EM TER VOCÊ

Raissa Barbosa, participante 
de “A Fazenda 12”, na RecordTV, 
teve vídeos íntimos vazados. As 
gravações foram postadas em uma 
conta no OnlyFans, plataforma 
exclusiva para a venda de material 
adulto.

Em nota, a assessoria de 
imprensa e jurídica de Raissa 
Barbosa informou que tomará 
medidas judiciais cabíveis para 
qualquer tipo de conteúdo íntimo 
que seja divulgado ou vazado sem 
autorização da participante.

PARTICIPANTE DE
A FAZENDA TEM VÍDEOS 
ÍNTIMOS VAZADOS

ZAPPING

imprensa e jurídica de Raissa 
Barbosa informou que tomará 
medidas judiciais cabíveis para 
qualquer tipo de conteúdo íntimo 
que seja divulgado ou vazado sem 

Felipe Neto expressou sua 
revolta hoje, nas redes sociais, 
por uma cobrança cujo total 
equivale a R$ 17 mil por uma 
consulta médica nos Estados 
Unidos que, segundo ele, durou 
apenas cinco minutos. “Ano 
passado � quei doente nos EUA 
e fui ao hospital. O médico me 
atendeu por cinco minutos e me 
passou anti-in� amatório. Me 
cobraram US$ 800 [o equivalente 
a R$ 4,5 mil reais]! Paguei”, 
contou o youtuber em post no 
Twitter.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo acatou a denúncia de 
estupro contra o ex-BBB Felipe 
Prior e marcou a audiência 
para o dia 10 de maio de 2021.O 
arquiteto é acusado de ter 
estuprado diferentes mulheres 
entre os anos de 2014 e 2018, 
durante edições dos jogos 
universitários de arquitetura e 
urbanismo, InterFAU. Prior nega 
todas as acusações.

Bruno e Marrone estiveram entre os assuntos mais comentados no 
Twitter na manhã desta quinta-feira, 1º, após diversos rumores de que a 
dupla sertaneja havia se separado nas redes sociais.Os comentários sobre os 
cantores, que possuem mais de 30 anos de carreira juntos, surgiram devido 
a um desentendimento entre os dois durante uma live, feita em parceria 
com Jorge e Mateus e o cantor Leonardo, no dia 13 de setembro.

Porém, a dupla desmentiu a informação através de um post no 
Instagram. “Acreditem sempre na verdade e não se deixem levar por 
mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos, porque só nós sabemos o que 
sentimos um pelo outro”.

Giovanna Ewbank promoveu um 
chá de bebê solidário, com apoio da 
Huggies, marca de fraldas da qual é 
embaixadora. A ação arrecadou R$ 
13 milhões. 

Maraisa roubou a cena ao 
publicar foto de biquíni no 
Instagram. Dona de um beachwear 
cheio de estilo, cantora aproveitou o 
sol para colocar o bronze em dia.

FELIPE      NETO 
SE IRRITA COM 
COBRANÇA DE R$ 
17 MIL NOS EUA

TJSP ACEITA 
DENÚNCIA DE 
ESTUPRO CONTRA 
FELIPE PRIOR

BRUNO E MARRONE NEGAM SEPARAÇÃO: 
“SÓ SE A MORTE NOS SEPARAR”

GIOVANNA EWBANK 
ARRECADA R$ 13 
MILHÕES EM CHÁ DE 
BEBÊ SOLIDÁRIO

MARAISA EXIBE 
CORPO EM FOTO 
DE BIQUÍNI E 
SURPREENDE FÃS

São Paulo acatou a denúncia de 
estupro contra o ex-BBB Felipe 

para o dia 10 de maio de 2021.O 

urbanismo, InterFAU. Prior nega 

mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos, porque só nós sabemos o que 
sentimos um pelo outro”.

FELIPE      NETO 
SE IRRITA COM 
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ILUSTRAÇÃO Desenho realista é o favorito do jovem

NATHALLYA MACEDO

Um passatempo que se tornou 
uma pro� ssão. Desde criança, 
o natalense Jadiel Felipe tem fa-

cilidade para rabiscar. Ele reproduzia 
no papel alguns desenhos animados 
que assistia na TV de maneira despre-
tensiosa. Hoje, aos 27 anos, é formado 
em design grá� co e biblioteconomia, 
mas trabalha como artista freelancer e 
tem como especialidade as ilustrações 
digitais.

“Terminei o curso de design em 
2011 e, de lá para cá, não encontrei 
muitas oportunidades no mercado 
de trabalho. Observei que a ilustração 
não é valorizada como pro� ssão séria 
e acredito que isso precisa mudar”, 
contou ao Agora RN. Ainda durante 
a faculdade, Jadiel conheceu novas 
técnicas para desenvolver habilidades 
necessárias, aprendeu a usar softwares 
e comprou uma mesa digitalizadora.   

O desenho realista é o favorito do 
jovem. Esteticamente falando, o rea-
lismo é uma imitação da natureza, das 
pessoas ou objetos, que teve como ba-
se o conceito do fotorrealismo – uma 
escola de pintura que retrata com bas-
tante � delidade imagens obtidas por 
uma câmera fotográ� ca. “É uma re-
produção que dá trabalho porque são 
muitos detalhes, mas gosto dos efeitos 
de sombra, luz e profundidade”.  

As produções, no entanto, não são 
apenas réplicas. “Levo toques da mi-
nha bagagem artística para as obras. 
Tem um pouco de tudo que estudei e 
vivenciei, além de minhas in� uências 
e referências. Misturo também alguns 
outros gêneros como o cartoon e a ca-
ricatura para imprimir minha perso-
nalidade”, a� rmou. Jadiel defende que 
o desenho é uma forma de expressão 
válida.  

Com a ajuda da tecnologia, o ilus-
trador tem uma in� nidade de cores 
disponíveis, por exemplo. “É mais fácil 
refazer e adicionar outras ideias no de-
senho, além de ter a possibilidade de 
conseguir um resultado mais próximo 
do desejado”. Ele busca inspiração na 

NO INSTAGRAM Há dois anos, Jadiel começou a publicar ilustrações

DESENHOS 
REALISTAS 
ALÉM DA 

REPRODUÇÃO 
ARTE  | Ilustrador Jadiel Felipe leva para os desenhos que faz representações fidedignas da realidade

QRCODE
Aproxime a 

câmera do seu 
celular, leia o 

QR Code acima 
e siga para a 

página de Jadiel 
no Instagram

CEDIDA

cultura local, nacional e internacional.  
“Procuro homenagear personalidades, 
séries, � lmes, músicos e amigos queri-
dos. Mesmo em meio a tantas notícias 
ruins, tento transmitir mensagens po-
sitivas para aliviar os dias difíceis”.  

PLANOS
Há cerca de dois anos, após in-

sistência da família, Jadiel começou 
a publicar as ilustrações no per� l do 
Instagram. “O objetivo é que as pesso-
as saibam que existe um movimento 
autoral importante na nossa cidade. 
Precisamos mudar a percepção de 
que desenhar é ‘brincadeira’. Além do 
talento natural, nós estudamos para 
aprimorar o dom”. Para o futuro, ele 
pretende criar um empreendimento e 
participar de exposições. Interessados 
no trabalho podem entrar em contato 
pelo número (84) 98853-3519 .



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

GRAÇAS À OPOSIÇÃO 
Os deputados de oposição 

melhoraram o projeto da Reforma da 
Previdência aprovada em segundo 
turno pela Assembleia Legislativa 
esta semana. Pelo menos é o que acha 
o tucano José Dias, que na sessão 
de ontem na Casa a� rmou que as 
mudanças seriam muito piores – até 
mesmo do que as promovidas pelo 
Governo Federal – “para o pequeno, 
para quem ganha pouco”, se não 
fosse “a posição � rme, solidária, 
intransigente de dez deputados”. 

 
MARCA 

Na avaliação do parlamentar, a 
posição dos deputados oposicionistas 
� cou marcada pela “� rmeza, coerência 
e lealdade recíproca que � cará 
na história do Parlamento” e pela 
articulação política de mantida pelos 
deputados Tomba Farias e Galeno 
Torquato, que também foram elogiados 
pelo líder do governo Fátima Bezerra, 
deputado George Soares. 

 
CONQUISTAS 

José Dias aproveitou para elencar 
conquistas da oposição para o texto 
da reforma, graças às negociações: 
o aumento da faixa de isenção entre 
os aposentados e a alíquota para os 
servidores que recebem até um salário 
mínimo. 

INDEPENDÊNCIA 
“Essas conquistas têm profunda 

signi� cação econômica para essas 
pessoas, e também política, pois 
é a demonstração de que quando 
o deputado tem convicção e 
independência, ele não se curva às 
pressões. Nós também não poderíamos 
impor o que o Estado não conseguiria 
honrar”, a� rmou Dias em seu 
pronunciamento. 

TEMOS PÉSSIMOS EXEMPLOS 
Na sua visita ao Nordeste nesta 

quinta, quando passou por São José do 
Egito, em Pernambuco, para inaugurar 
uma das fases do sistema adutor do 
Pajeú, o presidente Jair Bolsonaro pediu 
que a população votasse em candidatos 
comprometidos com um lema: “Deus, 
pátria e família”. 

PETROBRAS LIBERADA 
O STF decidiu ontem liberar a 

Petrobras a vender re� narias sem 
autorização do Congresso. A Corte 
rejeitou a ação em que o Legislativo 
acusava o governo de desmembrar a 
estatal matriz para vender subsidiárias. 

DESVIO 
Para as presidências do Senado e 

da Câmara, a criação de subsidiárias 
a partir de desmembramentos da 
empresa-matriz com a � nalidade 
de alienação de controle acionário é 
um desvio de funcionalidade, prática 
caracterizada como inconstitucional e 
que gera a possibilidade de condução 
de “privatizações brancas”, sem o 
controle do Parlamento, como previsto 
na Constituição. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O Google recorreu ao 

STF contra a obrigação de 
abrir dados para investigação 
do caso Marielle. O STJ havia 
determinado o fornecimento 
das informações, mas a empresa 
recorreu com o argumento 
de que a medida violará a 
privacidade de pessoas não 

e ampliou o diagnóstico de ele que 
poderia recuar na indicação. 

>>Da médica e deputada 
federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ): 
“Tá com saudade daquele ‘Brasil 
quebrado pela Esquerda’ que 
dava para comprar arroz, feijão e 
picanha, trocar de carro e escolher 
emprego, né minha filha?”. 

relacionadas ao caso. 
>>Pressão para Bolsonaro 

desistir de Kássio no STF inclui 
até mensagens de aliados em seu 
WhatsApp. 

O movimento incluiu 
mensagens em suas redes sociais 

Advogada Tatiana Mendes Cunha 
participando de forma remota da II 

Conferência Capitólio, quando conversou 
com estudantes de Direito da UFRN sobre o 

mercado jurídico potiguar
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SEM PERDAS 
Sobre o assunto, disse o ministro 

Alexandre de Moraes: “A Petrobras 
não pretende perder valor na bolsa 
(com a venda), ou perder controle 
acionário, mas pretende otimizar sua 
atuação e garantir maior rentabilidade 
a empresa”. 

SÓ NÃO FORAM PARA TESTES 
Do repórter Leandro Demori, 

do � e Intercept Brasil: “Era para 
testes. Foi para Michele. Que repassou 
parte para Damares”. Sobre uma 
das notícias mais repercutidas nesta 
quinta, divulgada pela Folha, de que 
as doações alardeadas por empresas 
para o combate direto à Covid-19, 
como compra de testes rápidos, foram 
parar em um programa de Michelle 
Bolsonaro bem no auge da pandemia.  

O RESPONSÁVEL 
Editorial do Estadão, ontem: 

“O presidente Jair Bolsonaro é hoje 
a fonte de in� ação mais perigosa. 
Suas palavras, decisões e atitudes 
irresponsáveis assustam o mercado, 
espantam investidores, afetam o 
câmbio e acabam in� ando os preços 
com a alta do dólar”. 

E AÍ?! 
O prazo dado por Paulo 

Guedes para o Brasil “surpreender” 
terminou nesta quarta. Em junho, 
o ministro a� rmou que tinha 90 
dias para destravar ‘a fronteira de 
investimento’. “É nesse sentido 
que vamos surpreender o mundo, 
daqui a dois, três meses”, disse ele 
durante audiência pública virtual do 
Congresso. E até agora, nada! 

LIBERADA 
O Senado Federal aprovou nesta 

quinta-feira, por votação simbólica, 
a medida provisória (MP 977/2020) 
que abre crédito extraordinário de 
R$ 20 bilhões para garantir socorro a 
pequenas e médias empresas afetadas 
pela pandemia.  

ÚLTIMO PASSO 
Como foi aprovada pelos duas 

Casas sem alteração em relação ao 
texto original do Poder Executivo, a 
MP vai à promulgação.  

 

Senadora do RN Zenaide Maia 
participando de forma remota 
da abertura do Outubro Rosa no 
Congresso Nacional
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou, Áries, e hoje você vai lutar com unhas e dentes 
para conquistar o que deseja. Porém, a Lua em quadratura 
com Júpiter avisa que nem tudo sairá como você planejou 
e isso vai testar a sua paciência. Tome seu paracetaloka, 
procure controlar as suas reações e evite bater de frente.

Unir-se aos colegas será muito produtivo, por isso, 
colabore com os outros e busque apoio para cumprir as 
metas em comum. Mas se você trabalha com parentes 
ou tem um negócio e família, é bom controlar a 
impaciência e ter muito jogo de cintura. 

Eita, Touro! Sextou, mas hoje a Lua inferniza o seu 
astral e fi car de buenas no seu canto é tudo que você 
vai querer hoje. Errado não tá, viu? Procure se isolar de 
tudo e todos hoje e aproveite os momentos a sós para 
organizar melhor suas ideias e emoções.

Escorpião, sua sexta será de muito trabalho, mas você terá 
a energia necessária para encarar qualquer desafi o. A Lua 
em quadratura com Júpiter só pede para você ter muito 
cuidado com a comunicação. Pode falar o que não deve e 
se envolver em fofocas ou pode não compreender direito .

Gêmeos, vamos combinar, essa pandemia tá de lascar, 
né, meus consagrados. Sextou e a companhia dos 
amigos e a parceria dos colegas fará muita falta para 
você hoje, mas o melhor a fazer é respeitar o isolamento. 
Aproveite o momento para curtir a liberdade.

Sagita, a Lua segue o baile fi rme no seu paraíso astral 
e você vai contagiar todo mundo com seu entusiasmo. 
Também vai esbanjar criatividade e pode encontrar 
ótimas soluções para os desafi os. Mas é melhor não 
contar demais com a sorte.

Sextar sextou, mas o dia pode ser tenso para quem 
trabalha em equipe ou em sociedade. A Lua em Áries 
pode deixar você impaciente, impulsivx e um tanto 
autoritárix. Será preciso cuidado para não pagar de doidx 
e impor demais as suas vontades e opiniões. 

Caprica, assuntos de casa e família terão prioridade 
para você hoje. Quem pode trabalhar em casa pode 
ter algumas vantagens e contar com um dia muito 
produtivo. Mas é bom controlar a impaciência na hora 
do almoço.

Leão, meu cristalzinho, seu desejo de aprender e evoluir 
continua acentuado e, por isso, você deve priorizar o 
período da manhã para cursos, leituras e estudos. À 
tarde, a Lua treta com Júpiter e Plutão, o que pode trazer 
alguns imprevistos e desafi os.

Aquário, sextou e a Lua tá de rolê na sua Casa 3, deixando 
você mais extrovertidx e comunicativx. Vai ser mais fácil 
defender suas ideias e opiniões, o que pode ajudar a 
se destacar no trabalho. Siga o conselho do sábio MC 
Brinquedo e 'meça suas palavras, parça!

Virgem, sextou com a Lua toda serelepe na sua Casa 8, 
indicando que agora é a hora de promover as mudanças 
que deseja. E como nossa fada sensata está em Áries, 
você terá coragem e determinação de sobra para isso. 
Então, pense nas coisas que você quer transformar.

Peixinhos e peixinhas, sextou! E hoje o dia tá tranquilo, 
tá favorável para o seu bolso! Você pode ter boas ideias 
e iniciativas para aumentar seus ganhos. O céu só não 
aconselha a misturar dinheiro com amizade. Evite fazer 
negócios ou emprestar grana a alguém da turma.

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

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

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

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

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

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

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
O fi lme "O Braço Direito", do 
diretor Rodrigo Reinhardt, chega 
às plataformas digitais no dia 8...
No elenco, Dênis Derkian, Charles 
Paraventi,  Genézio de Barros, Che 

Moais, Lourinelson Vladimir  e 
Luiz Guilherme...Em "O Braço 

Direito", a história de Anselmo, um 
ex-investigador da Polícia Civil 

que agora atua clandestinamente no 
Mercado de Ações.Gabriela Duarte 

ainda não tem novos planos para a 
televisão...A última novela da atriz 

foi “Orgulho e Paixão”, de 2018.
Entre o fi m de outubro e começo de 
novembro, a Band grava um especial 
de fi m de ano do “MasterChef”.Na 

quarta-feira, após o SBT anunciar 
parada na dramaturgia, atores que 
fariam “Poliana Moça” já saíram 

à luta...Ninguém vai e nem pode 
esperar pela volta. Há a necessidade 
de buscar novos trabalhos.Primeira 

roteirista trans negra da TV 
Brasileira, Luh Maza foi indicada a 
Roteirista do Ano no Prêmio ABRA 
- Associação Brasileira de Autores 

Roteiristas.

O fi m do “Conexão Repórter” leva SBT a repetir erro do passado

O SBT vai acabar com o 
“Conexão Repórter” porque não 
fatura - essa é a justi� cativa, depois 
de 11 anos de exibição.

Mas sem surpresas. É só 
mais uma história que se repete. 
Em 2003, a produção do “SBT 
Repórter” foi paralisada e toda 
a sua equipe dispensada, sob a 
mesma alegação. O programa, 
assim como aconteceu com o 
Cabrini agora, repercutia, tinha 

audiência, patrocinadores e 
intervalos cheios, mas foi tirado do 
ar porque “a conta não fechava”.

E é por aí que entram algumas 
questões.

Se um programa, lá atrás, 
com as mesmas características, 
foi extinto devido ao fato de 
não atingir o faturamento que a 
emissora esperava, por que, então, 
resolveram criar um outro?

A� nal, guardadas várias 

questões, inclusive a do tempo, 
� m de um e a vinda do outro, são 
produtos absolutamente similares.

O “Conexão Repórter”, em 
seu período de exibição e como 
prova de reconhecimento, foi 
premiado em várias ocasiões e 
sempre produziu um jornalismo 
de qualidade, essencial como 
foi demonstrado neste período 
de pandemia. Só podemos 
lamentar.

DIVULGAÇÃO

DETALHE

Sobre o “Canta Comigo – Especial 
All Stars”, da Xuxa, as gravações 
estão confi rmadas para a próxima 
segunda-feira, nos estúdios da 
Vera Cruz, em São Bernardo do 
Campo.Ainda hoje será conhecido 
o grupo de jurados.

CONTA DE PADARIA
A mensagem que iniciativas como 

essa, a de acabar com o “Conexão 
Repórter”, passam ao mercado e aos 
seus próprios telespectadores, é de 
um SBT desinteressado.

Que em vez de priorizar uma TV 
de qualidade, tornou-se refém de suas 
desenhadas planilhas de custo.

DE QUALQUER FORMA
Cabrini vai sair do SBT pela 

mesma porta que entrou. Sem 
ressentimento das partes.

Aliás, o SBT, no caso dele, deve 
soltar um comunicado, agradecendo 
os serviços prestados. 

O mesmo não se pensa em fazer 
com relação a Rachel Sheherazade.

PROGRAMAÇÃO
O SporTV antecipou de amanhã, 

sábado, para a noite de hoje, a 
exibição do “Pequeno Grande 
Círculo”, com apresentação do Milton 
Leite.

O entrevistado é o jogador 
D´Alessandro, do Inter de Porto 
Alegre. 

No ar após o “Linha de Passes”.

HIPÓTESES
A Globo ainda não tem de� nido 

o que fazer com o “Zorra” no ano que 
vem. Há uma grande chance de virar 
formato de temporada.

De qualquer forma, é certo que 
este espaço dos sábados, após a 
chamada “novela 3”, com “Zorra” 
ou sem “Zorra”, continuará sendo 
ocupado por programas de humor.

CONFIRMADO
Apesar de um certo silêncio, o 

SBT está con� rmando a realização 
do Teleton entre os dias 6 e 7 de 
novembro.

Pouco ao vivo e muito material 
gravado, mas com 24 horas direto de 
programa. Eliana e Daniel na abertura.

VALE DESTACAR
“Canta Comigo – Especial All 

Stars” será uma das atrações da 
programação de � m de ano.

Todos os participantes foram 
vencedores de realities musicais 
realizados pela própria Record, Globo 
e SBT, entre “Canta Comigo”, “Ídolos”, 
“� e Voice”, “Astros” e outros do 
gênero.  



O ABC venceu nesta quinta-fei-
ra 1º o Vitória da Conquista 
(BA) com tranquilidade por 3 

a 0.  Mesmo jogando fora de casa, no 
estádio Lomanto Júnior, em Vitória da 
Conquista, a equipe potiguar dominou 
todas as ações na partida válida pela 
terceira rodada da Série D do Campeo-
nato Brasileiro.

Com o resultado, o time potiguar 
agora lidera do Grupo 4 da competição. 
O clube tem sete pontos e abriu um 
ponto de vantagem em relação ao pró-
prio adversário desta quinta-feira, que 
agora está em segundo.

O ABC foi superior desde o início 
da partida. O placar foi aberto  aos 32 
minutos do primeiro tempo, quando 
Jason cruzou da esquerda e João Paulo, 
de cabeça, completou para o fundo do 
gol. Na segunda etapa, foi a vez de João 
Paulo dar a assistência. Aos 39 minutos, 
ele cobrou escanteio e Felipe Alves, que 
tinha acabado de entrar, e apareceu 

sozinho na pequena área para tocar de 
cabeça para as redes.

Para fechar o placar, já aos 45 minu-
tos, Hiago bateu colocado, o goleiro deu 
rebote e Kesley completou para o gol, 

dando números finais ao jogo.
Invicto na competição, o ABC só 

volta aos gramados na terça-feira 6. 
Neste dia,  o clube enfrenta o Central 
(PE) no Frasqueirão, em Natal. 
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TABELA

PÚBLICO

A CBF sorteou nesta 
quinta-feira 1º os confron-
tos das oitavas de final da 
Copa do Brasil, que agora 
passa a contar com a parti-
cipação dos representantes 
do País na Libertadores.

No total, foram 16 equi-
pes sorteadas para jogos de 
ida e volta. A premiação ao 
campeão da Copa do Brasil 
é de R$ 54 milhões. Os times 
que vão disputar as oitavas 
de final já vão receber R$ 2,6 
milhões pela participação.

A programação prevê 
que os jogos das oitavas de 
final sejam realizados nos 
meios de semana dos dias 
27 de outubro e 4 de no-
vembro.

CONFIRA OS CONFRONTOS 
DAS OITAVAS DE FINAL DA 
COPA DO BRASIL:

Santos x Ceará
Grêmio x Juventude
Botafogo x Cuiabá
Fortaleza x São Paulo
Athletico-PR x Flamengo
Atlético-GO x Internacional
Bragantino x Palmeiras
Corinthians x América-MG

A Uefa divulgou que os 
jogos sob sua organização 
poderão receber até 30% da 
capacidade dos estádios, mas 
vão depender da aprovação 
das autoridades locais. A en-
tidade pegou como exemplo o 
teste a final da Supercopa, en-
tre Bayern de Munique e Se-
villa. A determinação começa 
a valer na rodada do dia 10 da 
Liga das Nações. O distancia-
mento social entre os torce-
dores será obrigatório, além 
do uso de máscaras. Torcida 
visitante não será permitido.

“A Supercopa demonstrou 
que é possível assistir aos jo-
gos de futebol nas circunstân-
cias certas, colocando a saúde 
e a segurança em primeiro lu-
gar com medidas atenuantes 
abrangentes. A partida tam-
bém demonstrou a aceitação 
dos torcedores quanto às me-
didas de precaução sanitária 
e sua disposição em segui-las 
e se comportar de acordo”, in-
formou a nota.

COPA DO BRASIL: 
DEFINIDOS OS 
CONFRONTOS DAS 
OITAVAS DE FINAL

UEFA PERMITE ATÉ 
30% DE TORCIDA 
NOS ESTÁDIOS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

Após os resultados negativos do 
início da Série D do Campeo-
nato Brasileiro, o empresário 

Leonardo Bezerra deixou a presidência 
do América. O clube passa a ser presi-
dido pelo atual vice,  Ricardo Valério, 
que fica no cargo até a conclusão do 
mandato que vai até outubro de 2021. 

Nesta quinta-feira 1º, após derrota 
por 1 a 0 do alvirrubro para o Salgueiro, 
na Arena das Dunas, o presidente pu-
blicou carta em que pede a demissão 
do cargo. 

Ricardo Valério fica na presidência até a conclusão do mandato que vai até outubro de 2021

Ricardo Valério 
assume a 
presidência do 
América

MUDANÇA

ABC joga bem, bate Vitória 
da Conquista e agora é líder
BOM RESULTADO | Com a vitória, o time potiguar agora tem sete pontos e lidera o Grupo 4 da competição 
nacional; direção abecedista iniciou esta semana uma séria de mudanças na área administrativa do clube

Com o resultado, o time potiguar agora lidera do Grupo 4 da Série D com sete pontos

“Nesse momento preciso ter res-
ponsabilidade e assumir junto ao 
conselho deliberativo e a nossa apai-
xonada torcida que, apesar de uma 
calmaria administrativa, mesmo tendo 
como administrador atravessado a 
pior crise econômica e sanitária que o 
mundo já registrou devido à pandemia, 
o nosso futebol que é a mola mestre 
desse clube não conseguiu obter suces-
so”, escreveu Leonardo Bezerra.

Leonardo Bezerra assumiu a pre-
sidência no dia 11 de dezembro. Sob 
o comando dele, o clube foi vice-cam-
peão estadual, último colocado do gru-
po B da Copa do Nordeste deste ano e 
eliminado na terceira fase da Copa do 
Brasil.  Na atual Série D, são três jogos e 
nenhuma vitória (dois empates e uma 
derrota).

O América volta a campo no pró-
ximo sábado 3. O clube terá mais uma 
chance de vencer em casa. O time re-
cebe o Afogados na Arena das Dunas, 
às 16h. 

MUDANÇA 
ADMINISTRATIVA 

O presidente do ABC, Bira Mar-
ques, anunciou nesta quinta-feira 
1º uma série de mudanças para 
reestruturar o setor administrativo 
do clube. 

A primeira ação foi a de no-
mear o novo vice-presidente ad-
ministrativo do clube, cargo que 
foi assumido por Ricardo Furtado. 
Outra mudança foi a chegada do 
novo gerente administrativo e 
financeiro abecedista, que terá 
como responsável o administrador 
Otávio Varela.

Segundo o presidente da 
equipe, a intenção do presidente 
é reestruturar, profissionalizar e 
modernizar a gestão. Além disso, a 
presidência tem, ainda, um grupo 
de apoio à gestão, que é formado 
por Christian Paiva, Luiz Dias e 
Francisco Régis. O objetivo é sub-
sidiar Bira Marques para a tomada 
de decisões.

“O clube vive hoje uma grave 
crise financeira e precisamos ser 
cada vez mais assertivos nas nos-
sas escolhas. Precisamos de um 
maior controle financeiro e diretri-
zes para a gestão, como também, 
regras que serão instituídas e de-
verão ser seguidas à risca para sair-
mos dessa atual situação”, afirmou 
Ricardo Furtado, vice-presidente 
Administrativo.


