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Prefeito diz que, se for 
reeleito, vai priorizar 
licitação do transporte

Leocádio afirma que está 
sofrendo ameaças para 
abandonar candidatura

ÔNIBUS. 2 | Há dois anos e meio no 
cargo, Álvaro Dias (PSDB) culpou 
pandemia da Covid-19 pelo fato de
o processo estar parado na STTU

ELEIÇÕES 2020. 3 | Candidato do PSL 
voltou também a fazer críticas a Álvaro 
Dias, mostrando ação na qual o 
prefeito responde por peculato

FLEXIBILIZAÇÃO. 11 | Prefeitura do Natal liberou nesta quarta-feira 21, em novo decreto publicado no Diário Oficial, o funcionamento de cinemas, casas de shows, teatros, circos a partir do 
próximo dia 26. Além disso, shoppings centers de Natal estão autorizados a retomar o horário de funcionamento das 10h às 22h. Espetáculos deverão ter público exclusivamente sentado

Novo decreto libera teatros, 
cinemas e casas de shows

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN PEDRO VITORINOLUANA TAYZE

Licitação para iluminação 
do Natal em Natal sai até o 
fim do mês, anuncia Semov

DECORAÇÃO. 7 | Secretaria de Obras 
Públicas e Infraestrutura avalia que 
as licitações estão previstas para 
acontecer nos dias 27 e 28 de outubro

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ECONOMIA. 5 | Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira 21 a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que vai beneficiar cerca de 200 mil negócios no Estado. Lei diminui burocracia

INCENTIVO AOS
PEQUENOS NEGÓCIOS

AGENDA. 13 | Cine Drive-In realiza nova edição no sábado em 
Natal. Uma das exibições, curta potiguar “Quando as coisas 
se desmancham” conta história de busca por memórias

Filme no carro



A direção nacional do PT orien-
tou todos os candidatos do 
partido nas eleições muni-

cipais deste ano a usarem o horário 
eleitoral no rádio e na televisão para 
defender a anulação da condenação 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e a recuperação de seus direi-
tos políticos. A orientação faz parte 
da série de comemorações que o PT 
prepara para o aniversário de 75 anos 
de Lula, no dia 27.

“Orientamos pautar nossa pro-
paganda eleitoral gratuita no rádio e 
na TV neste dia com homenagem a 
Lula, com a mensagem #AnulaSTF, 
pela recuperação de plenos direitos 
políticos para Lula”, diz um ofício 
assinado pela presidente nacional 

do PT, Gleisi Ho� mann, e pelo o se-
cretário nacional de Comunicação, 
Markus Sokol, encaminhado a todas 
as instâncias partidárias.

Em Natal, o PT lançou a candida-
tura de Jean Paul Prates para prefeito.
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FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), a� rmou nesta quar-
ta-feira 21 que, se for reeleito 

para o cargo, dará “total prioridade” à 
realização de uma licitação para o sis-
tema de transporte público da cidade.

Segundo o prefeito, o processo 
licitatório – quando realmente acon-
tecer – vai inaugurar uma “nova era” 
no sistema de transporte coletivo de 
Natal, que hoje, na avaliação dele, é 
“um problema sério” da cidade.

Há dois anos e meio no cargo, o 
prefeito da capital potiguar culpou a 
pandemia do novo coronavírus pelo 
fato de o processo de licitação dos 
ônibus estar parado na Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU). A publicação do edital de 
chamamento das empresas tem sido 
sistematicamente adiada desde o iní-
cio do ano.

“Iríamos agora dar andamento ao 
processo licitatório, que foi todo atra-
palhado pela pandemia. Evitou-se 
reuniões presenciais, evitou-se que 
houvesse a conclusão do processo 
licitatório”, justi� cou o prefeito, em 
entrevista ao “Jornal do Dia”, da TV 
Ponta Negra, a� liada do SBT no Rio 
Grande do Norte.

Sem dar prazos, Álvaro ressaltou 

que, caso conquiste um novo man-
dato de prefeito, vai dar prioridade à 
conclusão da licitação. Ele também 
enfatizou que os problemas no siste-
ma de transporte coletivo não foram 
criados durante a sua gestão, mas que 
ele vai “encarar de frente” o problema.

“O transporte coletivo de Natal é 
um problema antigo, que não foi cria-
do na minha gestão. Vem de longo 
tempo. Mas pretendemos dar total 
prioridade para licitar, trazer uma 
nova era de transporte coletivo pra 
a cidade do Natal. Vamos encarar de 
frente e procurar adotar as melhores 
medidas possíveis para solucionar ou 
amenizar este problema”, argumen-
tou o prefeito.

Atualmente, o sistema de trans-
porte público de Natal é formado 
por seis empresas, que têm uma per-
missão precária da prefeitura para 
operar cerca de 80 linhas. A gestão do 
sistema é feita pela STTU, mas, como 
as empresas não passaram por licita-
ção, não há regras bem de� nidas nem 
planejamento para a manutenção do 
sistema.

A própria prefeitura, as empre-
sas de ônibus e usuários concordam 
que o sistema de transporte precisa 
de uma reformulação, para corrigir 

distorções nas linhas e no cálculo da 
tarifa. A passagem em Natal, 2ª mais 
cara entre as capitais da região Nor-
deste, hoje custa R$ 3,90 (cartão) e R$ 
4,00 (dinheiro).

HISTÓRICO
A Prefeitura do Natal tenta reali-

zar licitação para o sistema de trans-
porte público desde 2013. Naquele 
ano, a gestão do então prefeito Carlos 
Eduardo Alves contratou uma con-

sultoria para desenvolver um edital 
de chamamento das empresas, mas o 
processo não prosperou.

Em 2017, após a Câmara Munici-
pal aprovar uma espécie de minuta 
da licitação, de� nindo regras que as 
empresas concessionárias deveriam 
seguir, a prefeitura publicou dois edi-
tais, mas a licitação deu deserta, ou 
seja, nenhuma empresa manifestou 
interesse de operar o sistema. As em-
presas alegavam que exigências da li-

citação poderiam acarretar em prejuí-
zo � nanceiro ou uma tarifa muito alta.

Com isso, a Prefeitura encami-
nhou novamente um projeto para 
análise da Câmara, que fez ajustes no 
texto e tornou a licitação mais atra-
tiva para as empresas. A aprovação 
de� nitiva da lei aconteceu em abril 
de 2019. Até agora, contudo, o edital 
não foi publicado pela STTU, que che-
gou a contratar uma consultoria para 
elaborar o chamamento.

Segundo o que foi aprovado pela 
Câmara, na nova licitação, as empre-
sas que vierem a assumir a operação 
das linhas terão de renovar inicial-
mente 10% da frota, podendo chegar 
a 30% ao � m do contrato. A licitação 
de janeiro de 2017 exigia inicialmente 
percentual de 20% de renovação dos 
ônibus.

Os novos ônibus deverão ter, 
ainda, piso baixo, ar-condicionado, 
motor traseiro e câmbio automático. 
Além disso, a gratuidade na tarifa 
passará de 65 para 60 anos.

A idade média da frota deverá ser 
reduzida para 4 anos. Hoje, os ônibus 
de Natal têm 8,84 anos em média. O 
transporte público da capital poti-
guar conta com 577 veículos distribu-
ídos em 80 linhas.

Álvaro afirma que, se for reeleito, vai 
dar prioridade à licitação do transporte
ÔNIBUS | Há dois anos e meio no cargo, o prefeito da capital potiguar culpou a pandemia do novo coronavírus pelo fato de o processo de licitação dos ônibus estar parado na Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana (STTU). Atualmente, o sistema de transporte público de Natal é formado por seis empresas, que têm uma permissão precária para operar 80 linhas

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), enfatizou que “problema do transporte” surgiu antes da sua gestão

O ministro das Comunicações, 
Fabio Faria, a� rmou nesta 
quarta-feira 21 que está curado 

da Covid-19, infecção provocada pelo 
novo coronavírus. O potiguar declarou 
que iria voltar “à vida normal” após re-
ceber alta médica.

“Pessoal, gostaria de comunicar 
que acabei de fazer todos os exames 
no hospital e recebi alta médica. Estou 
100% curado da Covid-19. Agradeço as 
orações de todos e estamos de volta à 
vida normal”, escreveu ele, pelo Twitter.

O anúncio acontece menos de uma 
semana depois de Fabio Faria revelar 
que estava com Covid. Também pelas 
redes sociais, o ministro disse na últi-
ma quinta-feira 15 que havia testado 

positivo para a doença, após outros 
dois testes terem dado negativo.

“Fiz o teste do dia, o do dedo, deu 
negativo. Fui no hospital, deu negati-
vo. Após isso, acabou de chegar o PCR 

[teste que colhe material no nariz], e 
deu positivo. Estou muito bem, saúde 
boa”, disse Fabio Faria, à época.

Assim que comunicou estar com 
coronavírus, o ministro informou 
ainda que começaria a tomar hidroxi-
cloroquina e azitromicina. O uso dos 
medicamentos vem sendo apoiado 
pelo presidente Jair Bolsonaro para o 
tratamento da doença, no entanto, não 
têm e� cácia cienti� camente compro-
vada no combate ao novo coronavírus.

Também nesta quarta-feira, ou-
tro ministro con� rmou que está com 
Covid: Eduardo Pazuello, da Saúde. O 
ministro está com sintomas modera-
dos – febre baixa e mal estar. Ele é o 12º 
ministro de Bolsonaro a ser infectado.

Ministro Fabio Faria (Comunicações)
Ex-presidente Lula foi condenado na Lava Jato

Fabio diz estar curado da Covid 
e anuncia “volta à vida normal”

MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES

CLEVERSON OLIVEIRA / MC

NELSON ALMEIDA / AFP

PT orienta candidatos a 
prefeito a defenderem Lula

NO HORÁRIO ELEITORAL
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APENAS COMO ELEITOR
O ministro das Comunica-

ções, Fabio Faria, disse nesta 
quarta-feira 21 que vai participar 
das eleições municipais deste 
ano apenas como “eleitor”. Ele 
a� rmou que, por orientação do 
presidente Jair Bolsonaro, os mi-
nistros vão � car distantes da elei-
ção para prefeito e vereador, para 
concentrar esforços no combate à 
pandemia. Sobre 2022, agradeceu 
as recentes lembranças de seu no-
me para o Senado, mas declarou 
que não está pensando nisso no 
momento.

APROVAÇÃO TRANQUILA
De uma tacada só, o governo 

Fátima Bezerra conseguiu a apro-
vação na Assembleia Legislativa, 
nesta quarta, de três projetos 
de seu interesse. Passaram pelo 
plenário - e devem ser publicadas 
no Diário O� cial hoje ou nos 
próximos dias - as leis que tratam 
da micro e pequena empresa, do 
Re� s para recuperação de impos-
tos e dos consórcios de saúde.

ALEXVIANAALEX
AGRADECIMENTO

Pelas redes sociais, a governa-
dora fez questão de agradecer aos 
deputados pela aprovação. Com 
menção especial ao presidente da 
Casa, Ezequiel Ferreira (PSDB), 
e ao líder do governo, George 
Soares (PL). “Todas (matérias) 
muito importantes, de caráter 
estruturante em prol do forta-
lecimento da economia, com 
a geração de empregos, saúde, 
segurança hídrica, etc”, escreveu 
Fátima Bezerra.

SEM INTERFERÊNCIA
O diretor-presidente da 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Antônio Barra 
Torres, negou nesta quarta-feira 21 

que o órgão possa sofrer “in� uên-
cia externa” na análise e autoriza-
ção de eventuais vacinas contra a 
Covid-19 no Brasil. O diretor-pre-
sidente da Anvisa disse ainda que, 
para a agência, “pouco importa de 
onde vem a vacina”, negando que 
a vacina de origem chinesa possa 
sofrer prejuízo na análise.

20 ANOS DO TRIGO
Nesta quinta-feira, no Termi-

nal de Passageiros do Porto de 
Natal, na Ribeira, uma exposição 
de fotos marca os 20 anos da im-
portação de trigo do Rio Grande 
do Norte pela JSF Logística Por-
tuária. Ali os visitantes poderão 
ver todas as imagens e reporta-
gens da época, junto com uma 

maquete mostrando o processo 
de descarga do trigo a granel.

OFERTA DE EMPREGO
Não é muito, mas já  é alguma 

coisa. O Sine está oferecendo desde 
ontem 133 vagas de emprego para 
Natal e região metropolitana. Para 
concorrer, os interessados devem 
se cadastrar pela internet no Portal 
Emprega Brasil do Ministério do 
Trabalho e Emprego, no endereço 
empregabrasil.mte.gov.br, ou nos 
aplicativos Sine Fácil e Carteira de 
Trabalho Digital, disponíveis para 
Android e IOS.

RECORDE
As unidades da Indústria 

do Conhecimento do Sesi-RN 

acabam de bater um recorde 
com 800 mil atendimentos de 
março até agora, a despeito das 
restrições sanitárias necessárias 
do coronavírus. No RN, são 31 
unidades da Indústria do Conhe-
cimento, sendo quatro na Grande 
Natal e as demais no interior. 
Para quem não sabe, são espaços 
de acesso à informação, conhe-
cimento, pesquisa e inclusão 
digital. 

SENADOR MORRE DE COVID
Morreu nesta quarta-feira 21, 

aos 83 anos, o senador Arolde 
de Oliveira (PSD-RJ), vítima de 
complicações da covid-19. O 
parlamentar estava internado 
por causa do vírus no Hospital 
Samaritano, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro, desde 11 de setembro. 
Por meio de uma publicação 
no Facebook, a assessoria de 
imprensa de Oliveira con� rmou a 
morte do político em decorrência 
da falência múltipla dos órgãos, 
após sofrer complicações pelo 
novo coronavírus.

PEDRO VITORINO

O candidato do PSL à Prefeitura 
do Natal, Sérgio Leocádio, dis-
se que está recebendo amea-

ças para que desista de concorrer nas 
eleições municipais deste ano. Em um 
vídeo publicado nesta quarta-feira 21 
nas redes sociais, o delegado aposen-
tado a� rmou que está “incomodando 
muita gente poderosa”, mas que vai 
seguir na disputa.

“Comecei a receber sérias amea-
ças para que retire minha candidatu-
ra. Devo estar incomodando a muita 
gente poderosa. Fiquem sabendo 
que não tenho medo de ameaças. 
Sou frouxo não. Não fujo de debates 
nem temo os poderosos. Seguirei com 
minhas obrigações pois aprendi a ser 
valente com meu povo nordestino”, 
a� rmou o candidato.

Leocádio voltou, ainda, a fazer crí-
ticas ao prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), que é candidato à reeleição. O 
candidato do PSL apresentou a repro-
dução de uma tela do site do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte que 
mostra a movimentação de um pro-
cesso no qual Álvaro Dias responde 
por suposto crime de peculato.

Esta ação, que corre na 7ª Vara 
Criminal de Natal, foi protocolada 
pelo Ministério Público no ano passa-
do e aguarda o agendamento de uma 
audiência.

No debate entre os candidatos 
a prefeito de Natal organizado pela 
Band, em 1º de outubro, Leocádio 
mencionou essa acusação contra Ál-

varo Dias e sugeriu que o prefeito era 
corrupto, apesar de o processo ainda 
não ter sido julgado. O candidato do 
PSL chegou a levar um par de algemas 
para o prefeito de Natal. Álvaro não 
participou do debate.

Quando começou a propaganda 
eleitoral no rádio e na televisão, Leo-
cádio reproduziu este trecho do deba-
te e a� rmou que o prefeito não tinha 

comparecido ao encontro entre os 
candidatos por “medo”. Álvaro Dias se 
sentiu ofendido e entrou com uma re-
presentação na Justiça Eleitoral, que 
mandou Leocádio suspender a exibi-
ção do vídeo e deu direito de resposta 
ao prefeito de Natal.

Nesta quarta, Leocádio voltou a 
falar sobre o assunto.

“A 2ª Zona Eleitoral concedeu 

direito de resposta ao senhor Álva-
ro Dias mesmo (com) o Ministério 
Público não concordando com essa 
decisão. Pois falei a verdade sobre um 
aspecto negativo no currículo do meu 
adversário. Inclusive, por ele ser réu 
em processo criminal de peculato em 
trâmite na 7ª Vara Criminal de Natal. 
Isto é, segundo o Ministério Público, 
na denúncia, ocorreu desvio de di-
nheiro público”, a� rmou o candidato 
do PSL.

“Podem usar meu tempo no rádio, 
na TV, mas não podem mudar minha 
opinião”, complementou o candidato 
do PSL.

Leocádio diz receber ameaças 
para abandonar a candidatura
ELEIÇÕES 2020   | Candidato do PSL voltou também a fazer críticas ao prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), que é candidato à reeleição,
mostrando ação na qual o tucano responde por peculato. “Falei a verdade sobre um aspecto negativo no currículo do meu adversário”

Candidato do PSL a prefeito de Natal, Sérgio Leocádio afirmou que não vai desistir da disputa em 2020

NA CUECA

Flagrado pela Polícia Fe-
deral com R$ 33,1 mil na cue-
ca, o senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) quebrou o silêncio 
sobre o episódio indigesto. 
Em vídeo enviado a colegas no 
Senado no início da semana, o 
ex-vice-líder do governo a� r-
ma que escondeu o dinheiro 
em um “ato de impulso”.

“Por que guardei o dinhei-
ro? Nunca tinha sido acorda-
do pela polícia. Acordei em 
meio a pessoas estranhas em 
meu quarto. Em um ato de 
impulso, protegi o dinheiro do 
pagamento das pessoas que 
trabalham comigo. Se levas-
sem esse dinheiro, ninguém 
iria receber nessa semana”, 
a� rmou na gravação que pas-
sou a circular em Roraima, 
estado de Chico.

No registro, o senador se 
diz humilhado pelo episódio 
e nega irregularidades. Na 
última quarta-feira 14, ele foi 
alvo de busca e apreensão 
na Operação Desvid-19, que 
apura desvios de recursos de 
emendas parlamentares des-
tinados ao combate à pande-
mia do novo coronavírus.

CHICO AFIRMA QUE 
OCULTOU R$ 33 MIL 
POR “IMPULSO”

Fiquem sabendo que não 
tenho medo de ameaças. 
Sou frouxo não. Não fujo 
de debates nem temo os 
poderosos. Seguirei com 
minhas obrigações pois 
aprendi a ser valente com 
meu povo nordestino”

“
SÉRGIO LEOCÁDIO
CANDIDATO DO PSL A PREFEITO DE NATAL

PEDRO VITORINO



OXFORD INDENIZARÁ FAMÍLIA 
SE MORTE DERIVAR DA VACINA

PRODUTORES DENUNCIAM 
ANP POR BARRAR VENDA DIRETA

redacaoch@gmail.com
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KASSIO MANDOU BEM
O ministro indicado pelo 

presidente Jair Bolsonaro para o 
Supremo Tribunal Federal, Kassio 
Nunes Marques mandou bem, 
durante sua sabatina. Demonstrou 
saber jurídico, bom senso e visão 
política.

APOIO POLÍTICO
Kassio Nunes Marques foi 

aprovado por 57 votos no Senado 
para integrar o Supremo Tribunal 
Federal. Mais votos que os últimos 
dois indicados, Alexandre de Moraes 
(55) e Luiz Edson Fachin (52). Rosa 
Weber e Gilmar Mendes também 
foram aprovados por 57 votos.

PAPEL CENTRAL
O Líder do Governo no 

Congresso, senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO), teve papel central na 
aprovação de Kassio Marques 
para o STF. Articulador hábil, ele 
pavimentou o caminho para os 57x10 
votos. 

QUESTÃO SEMÂNTICA
Um dos motivos que levaram 

à confusão sobre a vacina da China 

contra o covid foi que o governo 
federal queria um “protocolo de 
intenções” e o governador João 
Dória (SP) chamou isso de “contrato 
assinado”.

VITÓRIA DO GOVERNO
Chamou menos atenção, ontem, 

a aprovação no Senado, por 50 votos 
a 11, a indicação do presidente Jair 
Bolsonaro de Alexandre Costa Rangel 
para a diretoria da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

ENERGIA FAKE
Nos últimos anos, celebrou-se 

o mito que a “energia renovável 
superou combustíveis fósseis na 
Europa”. Fake: 70% do consumo de 
energia de países europeus vem de 
petróleo, gás ou carvão, segundo a 
Eurostat.

SHALOM
O presidente Bolsonaro 

parabenizou o primeiro-ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu, o 
“Bibi”, pelos seus 71 anos. “Sempre 
estaremos juntos em defesa dos 
nossos países e do bem-estar dos 
nossos povos”.

Produtores de etanol denunciaram a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) ao ministro Bento Gonçalves (Minas e Energia) por ignorar 
as diretrizes � xadas no início de junho pelo Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE), para implantar venda direta aos postos. A 
ANP prefere ignorar o CNPE a desobedecer às distribuidoras, que não 
querem abrir mão do “cartório” que as bene� cia, encarecendo o preço 
� nal do combustível. A ANP criou até “consulta pública” marota para 
manter tudo como está.

EVITANDO JUDICIALIZAÇÃO
Na ação, os Sindaçúcar de 

Pernambuco e Alagoas solicitam 
que o CNPE reti� que o objeto 
da “consulta pública” da ANP, 
evitando a judicialização.

ANP SÓ DÁ VEXAME
A decisão do conselho foi 

adotada em 4 de junho, mas até 

hoje a ANP age a serviço das 
distribuidoras, com medidas 
meramente protelatórias.

MANOBRA PARA NÃO ALTERAR
Malandramente, a ANP 

quer discutir em sua “consulta 
pública” a criação da � gura do 
“distribuidor vinculado”, como 
exigem os atravessadores.

A morte do médico de 28 anos que participava dos testes da vacina 
de Oxford gerou uma preocupação inicial na equipe que conduz os 
estudos clínicos, além da repercussão negativa, por uma cláusula do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos participantes. Pelo 
documento de 20 páginas, a universidade pagará indenização à família em caso 
de morte “cientificamente comprovada” decorrente da vacina. Para se antecipar, 
a universidade começou a entrar em contato com os voluntários e checar a 
situação de saúde, alguns dias antes do previsto. O comitê que revisa incidentes 
com voluntários não suspendeu o estudo como aconteceu no caso de uma 
reação adversa inexplicável há um mês. Muitos interpretaram a não suspensão 
dos estudos como indicativo de que o médico recebeu placebo, no caso de 
Oxford, vacina de meningite. Com o prosseguimento dos testes, os voluntários 
brasileiros terão que se apresentar no início de novembro para tomar a segunda 
dose da vacina.

4 POLÍTICA QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020   |

AUXÍLIO SOCIAL | Segundo candidato do PSC a prefeito da capital potiguar, benefício – que já foi batizado de 
Auxílio Social – seria pago para amortizar o impacto da retirada do Auxílio Emergencial, que vai até dezembro

O candidato do PSC à Prefeitura 
do Natal, Coronel Azevedo, 
propõe criar uma espécie de 

“auxílio emergencial permanente” para 
pessoas em situação de vulnerabilida-
de social na capital potiguar.

O benefício, que seria bancado pela 
prefeitura, teria formato parecido com 
o do Auxílio Emergencial, que foi pago 
pelo Governo Federal durante a pande-
mia do novo coronavírus para desem-
pregados e trabalhadores informais.

Segundo o candidato, o benefício 
– que já foi batizado de Auxílio So-
cial – seria pago durante os próximos 
quatro anos para amortizar o impacto 
da retirada do Auxílio Emergencial, 
que tem previsão de ser encerrado em 
dezembro.

“Vamos implementar o Auxílio 
Social permanente, a exemplo do exi-
toso Auxílio Emergencial, colocado em 
prática pelo governo Bolsonaro agora 
na pandemia. Só que o nosso será 
permanente, durante os quatro anos 
de gestão, para tirar pessoas que con-
tinuam abaixo da linha de pobreza”, 
a� rmou Coronel Azevedo em entrevis-
ta ao jornalista Diógenes Dantas, pelo 
YouTube. O vídeo foi publicado nesta 
quarta-feira 21.

O candidato do PSC, que é entu-
siasta do governo do presidente Jair 

Bolsonaro, destacou que o Auxílio 
Emergencial retirou momentane-
amente 15 milhões de pessoas da 
linha da pobreza. O dado é da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e refere-se 
até agosto.

Coronel Azevedo a� rmou que, pa-
ra que o benefício caiba no orçamento 
municipal, irá reduzir a estrutura da 
prefeitura, cortando gastos. Ele a� r-
mou que vai atacar principalmente a 
despesa do município com cargos co-
missionados.

“Houve uma mudança em âmbito 
federal e estadual e as famílias tradicio-

nais, oligarquias, estão todas emprega-
das na Prefeitura do Natal. Vamos fazer 
esse enxugamento, das despesas com a 
máquina pública, prezando pela e� ci-
ência e e� cácia”, a� rmou.

Coronel Azevedo – que disputa 
um cargo executivo pela primeira vez 
– disse também que, se for eleito, vai 
criar um adicional nos salários dos 
servidores públicos que têm melhor 
desempenho.

“Para quem produz além da média, 
vamos colocar um estímulo, com base 
na performance”, acrescentou, sem di-
zer de quanto seria o incremento.

Candidato do PSC disse que vai cortar gastos para que auxílio caiba no orçamento municipal

Coronel Azevedo promete auxílio 
emergencial permanente em Natal

O plenário do Senado aprovou 
nesta quarta-feira 21, por 57 
votos a 10, a indicação do 

desembargador federal Kassio Mar-
ques para assumir uma cadeira de 
ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). O jurista foi a primeira 
indicação do presidente Jair Bolso-
naro para a Corte.

Com a aprovação, Marques subs-
tituirá o ministro Celso de Mello, 
que se aposentou após 31 anos no 
STF. O tribunal é composto por 11 
ministros.

Além dos 57 votos favoráveis e 
10 votos contrários, o placar regis-
trou uma abstenção. No Senado, 
todas as votações relacionadas à in-
dicação de autoridades são secretas, 
ou seja, a posição individual de cada 
parlamentar não é divulgada.

Antes da aprovação no plenário, 
Marques foi sabatinado pela Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. Ele tem 48 anos de ida-
de e poderá permanecer no STF até 
2047, quando completará 75 anos – 
idade pela qual os ministros se apo-
sentam de forma compulsória, pela 
regra atual.

Natural de Teresina (PI), Marques 
foi advogado por 15 anos, fez parte da 
Comissão Nacional de Direito Eleito-
ral e Reforma Política da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) do Piauí e 
também foi juiz do Tribunal Regional 
Eleitoral do estado.

Desde 2011, Marques é um dos 
desembargadores do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF-1), 
cuja sede � ca em Brasília. Ele foi 
escolhido para o tribunal pela então 
presidente Dilma Rousse�  e ingres-

sou na Corte na cota de vagas para 
pro� ssionais oriundos da advocacia.

Durante a sabatina, Marques 
negou que tenha sido apadrinhado 
pelo senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), � lho do presidente, 
e pelo advogado Frederick Wassef.

“O que foi de meu conhecimento 
é que absolutamente ninguém in-
terferiu na decisão do presidente da 
República para minha indicação ao 
Supremo Tribunal Federal”, decla-
rou o indicado.

Desembargador Kassio Marques durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado

Por 57 votos a 10, Senado aprova 
indicação de Kassio Marques ao  STF

JUSTIÇA

MARCOS OLIVEIRA / AGÊNCIA SENADO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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JOÃO GILBERTO / ALRN

O projeto de lei de autoria do 
Governo do Estado que cria a 
Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas do Rio Grande do Norte foi 
aprovado por unanimidade nesta quar-
ta-feira 21 pela Assembleia Legislativa.

O projeto regulamenta, em âmbi-
to estadual, o tratamento diferencia-
do e simplificado a ser dispensado às 
microempresas (ME), às empresas de 
pequeno porte (EPP), aos microem-
preendedores individuais (MEI) e a 
empresas a elas equiparadas.

A elaboração do projeto passou 
por diversos órgãos do Governo do 
RN, como as secretarias de Tributa-
ção, de Administração e de Desen-
volvimento, além do Idema, Procu-
radoria Geral do Estado (PGE), Junta 
Comercial do RN (Jucern) e Casa Civil 
para que fosse compatível com todos 
os decretos e dispositivos legais esta-
duais e federais.

“Em boa hora criarmos um novo 
ambiente para o empreendedorismo 
no RN. Essa lei visa criar políticas de 

desenvolvimento, incentivos tributá-
rios, simplificar e fortalecer as com-
pras governamentais, estimulando 
o crédito e a inovação. Esse novo 
ambiente será fundamental para o 
desenvolvimento econômico susten-
tável dos pequenos negócios, prin-
cipalmente agora neste período de 
pandemia quando os negócios estão 
fragilizados”, afirmou a governadora 
Fátima Bezerra.

Para o secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico, Jaime Ca-
lado, “trata-se de um marco histórico 
para nossa economia”. “Um divisor 
de águas, por assim dizer. Represen-
ta incentivos reais para mais de 95% 
das empresas do Rio Grande do Nor-
te. Não é política de governo, mas de 
Estado, pois vai além de uma gestão. 
Todos que participaram deste pro-
cesso estão de parabéns. Ressalte-se 
que vem em momento também em 
sintonia com as medidas adotadas 
pelo governo da professora Fátima 
Bezerra, de estímulo à retomada da 

economia”.
O superintendente do Sebrae RN, 

Zeca Melo avaliou que “hoje foi venci-
da mais uma etapa de um longo pro-
cesso iniciado há dez anos quando 
elaboramos uma minuta do projeto 
e entregamos ao Governo. Agora, na 
atual gestão, o Governo aperfeiçoou a 
proposta e enviou para a Assembleia 
que votou por unanimidade”.

O PROJETO
A proposta aprovada na Assem-

bleia agora segue para sanção pela 
governadora Fátima Bezerra. A Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empre-
sas vai atender 200 mil pequenos 
empreendedores e dar segurança aos 
futuros empreendimentos, de acordo 
com o Sebrae RN. Também vai permi-
tir a participação nos programas de 
compras públicas. “Para nós do Se-
brae a Lei é de importância maior por 
que reforça nosso trabalho de apoio e 
suporte aos micro e pequenos empre-
endedores”, registrou Zeca Melo.

Assembleia Legislativa aprova Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa
ECONOMIA | Ação estadual fomentará pequenos negócios afetados pela pandemia do novo coronavírus, colaborando para a geração de emprego e renda em todo o RN. Lei vai beneficiar 
200 mil empresas, segundo o Sebrae. O projeto, que agora segue para sanção da governadora Fátima Bezerra, também vai permitir a participação nos programas de compras públicas

Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira (PSDB), durante votação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou nesta 
quarta-feira 21 um projeto de 

lei que autoriza o Governo do Estado a 
oferecer condições especiais para que 
contribuintes paguem débitos tributá-
rios em atraso.

O programa prevê a oferta de des-
contos que chegam a até 95% sobre 
multas e juros. Pelo projeto, o montan-
te devido por pessoas físicas e jurídicas 
poderá ser parcelado em até 60 meses. 
A adesão ao Refis pode ser feita até o 
dia 30 de novembro.

A renegociação é válida para em-
presas e pessoas físicas com débitos 
relativos ao ICMS e ao Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA).

O benefício também envolve as 
empresas que estão em processos de 
cobrança judicial e deverá abreviar o 
tempo de negociação, já que os pro-
cedimentos são simplificados, dispen-
sando os questionamentos e impugna-
ções comuns em processos jurídicos.

“Esse novo Refis representa uma 
oportunidade para aqueles contribuin-
tes que acabaram acumulando débitos 
de ICMS durante a pandemia se regula-
rizarem. Contempla também os débi-
tos de ICMS e IPVA que são anteriores 
a 2019”, destaca o secretário estadual 
de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. 

Segundo ele, o programa foi bem estru-
turado, já que será o único instituído 
na atual gestão e o que mais apresenta 
vantagens para o contribuinte.

Pelas regras, quem pagar o débito à 
vista terá um desconto de 95%. Já para 
aqueles que parcelarem entre dois e 
dez meses, o desconto será de 90%, 
Terão direito a um abate de 75% sobre 
os juros e multas gerados aqueles con-
tribuintes que optarem por 11 até 20 
parcelas. Acima disso e até 60 meses, o 
desconto será de 60%. A regra vale para 
débitos gerados até 31 de julho de 2020.

Pelos cálculos da Secretaria de 
Estado da Tributação (SET), a expec-
tativa é recuperar pelo menos R$ 30 
milhões apenas de contribuintes com 
débitos tributários, porém, que ainda 
não estão inscritos na Dívida Ativa.

Aqueles que estão com as dívidas 
nessa instância também serão contem-
plados pelo programa. Basta acessar o 
site da Procuradoria Geral do Estado e 
simular o parcelamento.

No caso dos contribuintes que não 
estão na Dívida Ativa, o contribuinte 
pode acessar a página da SET (www.
set.rn.gov.br) e entrar na Unidade Vir-
tual de Tributação (UVT) com login e 
senha e fazer a adesão. Lá, é possível 
verificar o extrato fiscal, onde constam 
os débitos tributários e possíveis autos 
de infração.

Estado espera arrecadar
R$ 30 milhões com Refis

TRIBUTAÇÃO



A proposta do Governo do Estado 
que institui os Consórcios Inter-
federativos de Saúde foi aprova-

da pela Assembleia Legislativa nesta 
quarta-feira 21. O modelo de gestão vi-
sa a ampliar o acesso aos serviços ofe-
recidos aos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) de todos os municípios 
potiguares.

“A criação dos consórcios é um 
compromisso do Governo para me-
lhoria dos serviços de saúde pública 
do Rio Grande do Norte. A aprovação 
da lei garante mais um passo em di-
reção à efetivação do programa, que 
será muito importante dentro do for-
talecimento da regionalização do SUS. 
Agradecemos aos deputados estaduais 
pela sensibilidade em reconhecer a 
importância desse projeto”, destacou a 
governadora Fátima Bezerra.

Os consórcios envolvem as gestões 
estadual e municipais, funcionando 
como um espaço articulador de par-
cerias, convênios, contratos e outros 

instrumentos similares, facilitando o 
financiamento e a gestão compartilha-
da dos serviços públicos de saúde numa 
perspectiva territorial. Entre os serviços 
que podem ser consorciados estão os de 
urgência e emergência hospitalar, pré-
-hospitalar, unidades de pronto atendi-
mento de natureza regional e centros de 
especialidades odontológicas (CEOS), e 
demais serviços relacionados à saúde, 
em consonância com o Plano de Regio-
nalização (PRD) do Estado.

“Essa aprovação constitui um 
marco institucional do SUS no Esta-
do. Aproveitamos para reconhecer o 
apoio da Assembleia Legislativa, da 
Federação dos Municípios e do Conse-
lho Estadual de Saúde nessa luta. Essa 
conquista possibilitará um arranjo or-
ganizacional em cada região de saúde 
que vai ser um diferencial na gerência e 
organização dos serviços ofertados em 
cada região, sejam eles especializados, 
hospitalares ou de transporte sanitário, 
por exemplo, porque o consórcio pode 

abranger serviços diversos em sua or-
ganização”, afirmou o secretário de Es-
tado da Saúde Pública, Cipriano Maia.

O principal objetivo dos consórcios 
é efetivar a regionalização da saúde, 
para que os problemas de atendimen-
to sejam resolvidos mais próximo de 
onde as pessoas moram. Os consórcios 

possibilitam a união de esforços e ra-
cionalização de recursos dos entes fe-
derativos, a partir de uma gestão com-
partilhada, organizando os serviços de 
forma integralizada e ampliada.

A estratégia de cooperação é uma 
solução prática e efetiva em situações 
em que uma única esfera da federação 

não consegue atuar sob uma ou mais 
demandas relacionadas a serviços e 
programas para a sua população. Além 
disso, uma importante vantagem do 
consórcio é a possibilidade de superar 
a descontinuidade de governos, já que 
consiste num instrumento do SUS do 
Estado, permanecendo mesmo com as 
mudanças de gestão.  

Após a aprovação do projeto de lei, 
continua o trabalho para a efetivação 
dos consórcios. O próximo passo é re-
gulamentar a lei e buscar a adesão dos 
municípios. Para isso, serão realizados 
estudos técnicos que demonstrem a 
viabilidade e os custos da implanta-
ção e manutenção, para dar base ao 
contrato de programa, que define os 
serviços que serão consorciados, bem 
como o contrato de rateio, que especi-
fica como será rateado o custeio e in-
vestimento necessários às ações, o que 
será realizado de forma democrática, 
por meio de pactuação em assembleia 
entre o ente estadual e os municipais.
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O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou nesta quarta-feira 21 que 
mandou “cancelar” o protocolo 

de intenções assinado na terça-feira 20 
pelo Ministério da Saúde para a aqui-
sição de 46 milhões de vacinas da far-
macêutica chinesa Sinovac. Bolsonaro 
destacou, no entanto, que está “perfei-
tamente afinado com o Ministério da 
Saúde trabalhando na busca de uma 
vacina confiável”.

O presidente disse que a vacina 
chinesa vai custar US$ 10 por pessoa, o 
que daria um valor muito elevado para 
vacinar 100 milhões de pessoas. “Nada 
será despendido agora para comprar-
mos uma vacina chinesa, que desco-
nheço, mas parece que nenhum país 
do mundo está interessado nela. Pode 
ser que tenha algum país aí. Agora, 
as vacinas têm que ter comprovação 
científica, diferente da hidroxicloroqui-
na”, declarou.

“Houve uma distorção por parte do 
senhor João Doria no tocante ao que 
ele falou. Ele tem um protocolo de in-

tenções, já mandei cancelar, se ele assi-
nou. Já mandei cancelar.  O presidente 
sou eu, não abro mão da minha auto-
ridade, até porque estaria comprando 
uma vacina que ninguém está interes-
sado por ela, a não ser nós”, disse.

O presidente também afirmou 
que o governo está trabalhando para 

ter uma vacina segura. “Estou conver-
sando com o Pazuello e seus médicos 
sobre isso. Acho que a população está 
cansada dos discursos de terrorismo 
desde o começo da pandemia. Chega. 
Os números têm apontado que a pan-
demia está indo embora. Perseguimos 
a vacina, lá atrás destinamos recursos 

para participar da pesquisa e o desen-
volvimento da vacina de Oxford, para 
ter uma cota para nós.”

As declarações foram feitas um 
dia após o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, em reunião com 24 governa-
dores, assinou um protocolo de inten-
ções para adquirir 46 milhões de doses 
da Coronavac. “A vacina do Butantã 
será a vacina do Brasil”, disse Pazuello, 
ao anunciar o acordo.

Ao anunciar o acordo, Pazuello 
ressaltou que a “vacina do Butantã será 
a vacina brasileira” ao lembrar que o 
imunizante, mesmo tendo sido desen-
volvido na China, será produzido na 
fábrica do Butantã, em São Paulo.

À noite, o ministro das Comunica-
ções, Fabio Faria, afirmou que não está 
descartada a compra de doses da va-
cina desenvolvida pelo Butantã. Fabio 
afirmou, contudo, que isso só aconte-
cerá caso seja confirmada a eficácia da 
vacina, diferentemente da de Oxford, 
que o Brasil adquiriu antecipadamente 
como uma “aposta”.

COVID  | Bolsonaro afirmou que está “perfeitamente afinado com o Ministério da Saúde trabalhando na busca de uma vacina confiável”. Na terça, 
pasta havia anunciado compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa. Ministro chegou a dizer que “vacina do Butantã será a vacina brasileira”

Presidente disse que a vacina chinesa vai custar US$ 10 por pessoa, o que daria um valor muito elevado

Projeto vai facilitar o financiamento e a gestão compartilhada de serviços públicos de saúde no RN

Governadores de diferentes par-
tidos e regiões do País criticaram a 
decisão do presidente Jair Bolsonaro 
de suspender o acordo de compra da 
vacina Coronavac, desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac em par-
ceria com o Instituto Butantã.

Eles defenderam o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, classificaram 
a decisão de “política, eleitoral e ideoló-
gica” e cogitaram até acionar a Justiça 
para que os Estados tenham acesso a 
todas as vacinas.

Nas redes sociais, ao menos nove 

governadores se pronunciaram de forma 
crítica contra a decisão do presidente.

Fátima Bezerra, governadora do 
Rio Grande do Norte, defendeu que o 
acordo anunciado pelo ministro aos 
governadores seja mantido.

“O que o povo brasileiro não pode 

e não deve aceitar é retrocesseo! Que 
prevaleça a união e a responsabilidade 
com a defesa e a saúde das pessoas. E 
que o que foi pactuado ontem (terça) 
seja assegurado, que é a vacina gratuita 
para todas e todos os brasileiros”, afir-
mou a governadora.

Bolsonaro diz que mandou 
cancelar compra de vacina

Assembleia autoriza Consórcios Interfederativos de Saúde

Governadores chamam decisão de Bolsonaro de eleitoral

PARCERIAS

PANDEMIA

O novo boletim epide-
miológico do Ministério 
da Saúde, divulgado na 
noite desta quarta-fei-
ra 21, mostra que em 24 
horas 24.818 novos diag-
nósticos de Covid-19 fo-
ram confirmados do País. 
Também foram registra-
dos mais 566 óbitos. 

Com isso, desde o início 
da pandemia do novo coro-
navírus, o Brasil contabilizou 
5.298.772 casos confirmados 
de Covid-19. Até o momen-
to,155.403 óbitos causados 
por essa doença foram regis-
trados.

Dados do ministério mos-
tram que 4.756.489 brasileiros 
se recuperaram da doença. 
Atualmente, 386.880 pacien-
tes estão em tratamento.

No Rio Grande do Norte, 
segundo a Secretaria de Saú-
de Pública (Sesap), foram con-
firmados entre terça e quarta 
622 novos casos de Covid-19 e 
três óbitos.

Com isso, o Estado agora 
tem um total de 79.326 casos 
da doença, com 2.556 óbitos 
confirmados.

BRASIL TEM 566 
NOVAS MORTES 
CAUSADAS POR COVID

MARCOS CORRÊA / PR

REPRODUÇÃO

SESAP / REPRODUÇÃO
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LUZES | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura avalia que as licitações estão previstas para 
acontecer nos dias 27 e 28 de outubro; Prefeitura investiu R$ 7,1 milhões em decorações no ano passado

A Prefeitura do Natal deverá 
lançar licitação para a decora-
ção e iluminação natalina até 

o � m de outubro. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Obras Públi-
cas e Infraestrutura (Semov), as lici-
tações estão previstas para acontecer 
nos dias 27 e 28 de outubro, período 
relativamente tarde se comparado a 
anos anteriores. Os valores, no entan-
to, ainda não foram de� nidos.  

Segundo a Semov, a primeira li-
citação será destinada à contratação 
de empresa para execução dos servi-
ços de recuperação, ajustes e melho-
rias de 94 itens do acervo natalino. 
Já no dia 28, ocorrerá licitação para 
a contratação de empresa de enge-
nharia responsável pelos serviços de 
montagem, instalação, manutenção 
e remoção dos componentes lumino-
sos da nova decoração.  

No ano passado, a gestão mu-
nicipal investiu R$ 7,1 milhões em 
decorações e iluminações. Foram 
R$ 2,7 milhões a mais que em 2018. 
Os recursos foram utilizados na 
recuperação de peças antigas, com-
pra de novas peças e iluminação de 
monumentos tradicionais. A Secre-
taria Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur) justi� cou o aumento do 
gasto com a compra de novas peças, 
já que, no ano anterior, houve somen-
te o reaproveitamento. 

Natal em Natal: licitação para a 
iluminação sai até o fim do mês 

Prefeitura ainda não definiu o futuro dos festejos de réveillon e “Natal em Natal” deste ano

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A prefeitura ainda não de� niu 
o futuro dos festejos de réveillon e 
“Natal em Natal” deste ano. Porém, 
sem uma imunização pronta con-
tra a Covid-19 e com a necessidade 
de manter ações para impedir o 
contágio, como a manutenção das 
regras de distanciamento social, 
as festas correm sério risco de can-

FESTEJOS DE 
FIM DE ANO PODEM 
SER CANCELADOS 

celamento. Caso as festas sejam 
mesmo canceladas, a Fundação 
Capitania das Artes (Funcarte), 
instituição municipal responsável 
pelas políticas públicas de cultu-
ra, pode promover um plano de 
eventos para plataformas virtuais, 
no formato de lives pelas redes so-
ciais.  Em 2019, os festejos de � m 
de ano atraíram público total de 
436 mil participantes. O público 
participante do “Natal em Natal” 
movimentou mais de R$ 38 mi-
lhões em 50 dias de evento.

PONTOS QUE SERÃO DECORADOS EM 2020:  

Árvores de Natal de Mirassol, Panatis, Parque dos Coqueiros e Nélio Dias; 

Decoração das árvores das ruas Prudente de Morais, Hermes da Fonseca, 
Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Roberto Freire, Itapetinga e Paulistana;

Área de lazer do Panatis; 
Casa do Papai Noel;  
Três Reis Magos;  
Pórtico dos Três Reis Magos;  
Instituto Histórico;  
Prefeitura da cidade;  
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação;  
Catedral Metropolitana;  
Igreja Bom Jesus;  
Igreja do Galo; 
Igreja Nossa Senhora dos Rosários Pretos. 

Voluntário da vacina de Oxford morre 
no Brasil; testes não serão suspensos
U m médico voluntário brasileiro 

que participava dos testes clí-
nicos da vacina desenvolvida 

pela Universidade Oxford e pelo labo-
ratório AstraZeneca morreu na última 
quinta-feira 13 devido a complicações 
de Covid-19. A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) se pronun-

ciou o� cialmente sobre o fato somente 
nesta quarta-feira 20. 

O voluntário era o médico João Pe-
dro Rodrigues Feitosa, de 28 anos. De 
acordo com a Anvisa, os desenvolvedo-
res da vacina já compartilharam com 
a agência os dados da investigação 
realizada pelo Comitê Internacional de 

Avaliação de Segurança sobre o caso.
Até o momento não se informou 

se o voluntário não recebeu a dose da 
vacina e sim a substância usada como 
placebo. Jornais ingleses informaram 
nesta quarta-feira 20 que o médico re-
cebeu placebo. Universidade de Oxford 
disse que não vai suspender testes. 

ALERTA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):
 
A VB UMARIZAL INCORPORACOES LTDA, CNPJ: 17.946.835/0001-31, torna público que está 

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO para um Loteamento em uma área de 9,921 ha, localizado na Faz Campos, S/N – Zona 
Rural. CEP: 59.865-000, no município de Umarizal-RN.

THIAGO LOPES MOREIRA
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):
 
WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492 (LAVA JATO DO BRUNO), CNPJ: 

35.708.105/0001-84, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para um posto de lavagem de 
veículos, localizado na Rua Senador José Bernardo, nº 7 – Centro. CEP: 59.330-000 no município 
de Jucurutu-RN.

WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA
 Diretor

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

IMUNIZADORA JARDIM LTDA, CNPJ: 38.146.499/0001-12 torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplifi cada-LS, com Validade: 28/09/2026,  para Sistema de tratamento de esgoto sanitário, 
com capacidade 40,00m3 por dia, incluindo coleta e transporte em caminhão limpa-fossa, localizado na 
Fazenda Fechado, S/N, Zona Rural, Jardim de Piranhas/RN.

EDNA GERUSA DA COSTA DUTRA
PROPRIETARIA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

         MIRELLE DE MORAES EIRELI (OLIVEIRA GAS), CNPJ: 24.520.411/0001-76, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na Av. Dr. Guaraci Onofre, 
nº 14 – Nova Divinópolis. CEP: 59.865-000 no município de Umarizal-RN.

MIRELLE DE MORAES 
Diretora

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: o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, francês, solteiro, comerciante, titular do Passaporte de n° 
17FV06152, inscrito no CPF/MF sob o n° 700.340.544-05, residente e domiciliado à Rua da Gameleira, n° 100, Apto 09, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão 
dos Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado à Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-
000, com 6.004,64m² (seis mil e quatro metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.07.1800.0000.1 e sequencial n° 1.008803.2, 
CEP: 59.178-000. Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: NORTE: 108,20m. Com 
José Costa dos Santos, Dalvaneide Pereira da Silva Lima e Otávio Ricardo Oliveira   LESTE: 56,22m. Com Almir Diogenes 
Paiva  SUL: 40,22m e 64,53m. Com Manoel Moreira Freire e Área II  OESTE: 55,90m. Com Rua Cruzeiro do Sul; Inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9309862.1256m. e E 274047.0021m., situado no limite com  
JOSÉ COSTA DOS SANTOS, DALVANEIDE PEREIRA DA SILVA LIMA E OTÁVIO RICARDO OLIVEIRA,  deste, segue 
com  azimute de 141º29'58" e distância de 56,22 m., confrontando neste trecho com ALMIR DIOGENES PAIVA, até o 
vértice V2, de coordenadas N 9309818.6789m. e E 274082.2342m.;  deste, segue com  azimute de 214º52'31" e distância 
de 40,22m., confrontando neste trecho com ÁREA II, até o vértice V9, de coordenadas N 9309785.7780m. e E 
274059.1991m.;  deste, segue com  azimute de 229º23'55" e distância de 64,53m., confrontando neste trecho com 
MANOEL MOREIRA FREIRE, até o vértice V10, de coordenadas N 9309743.2234m. e E 274010.0770m.;  deste, segue 
com  azimute de 317º10'29" e distância de 55,90m., confrontando neste trecho com RUA PROJETADA, até o vértice V11, 
de coordenadas N 9309784.5455m. e E 273972.9008m.;  deste, segue com  azimute de 43º52'36" e distância de 
108,20m., confrontando neste trecho com JOSÉ COSTA DOS SANTOS, DALVANEIDE PEREIRA DA SILVA LIMA E 
OTÁVIO RICARDO OLIVEIRA, até o vértice V1, de coordenadas N 9309862.1256m. e E 274047.0021m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.881,43. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Dalvaneide Pereira da Silva Lima, o Sr. Otavio 
Ricardo Oliveira, o Sr. Almir Diogenes Paiva, o Sr. Manoel Moreira Freire, 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, 22.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 



Ainda de acordo com o dele-
gado Erick Gomes, o condenado é 
casado com uma das filhas do ve-
reador Laete Jácome de Oliveira, de 
64 anos, que tenta a reeleição pelo 
Partido Progressista (PP), e que foi 
preso durante a operação realizada 
pela DEICOR no domingo passado 
em João Dias.

Na ocasião, além do vereador, 
foram presas mais seis pessoas: 
Damião Luiz da Silva, de 43 anos; 
Davi dos Santos Chaves, de 25; Rian 
Costa Bruno, 32; Israel Nascimento 
da Silva, 24; e Francisco de Assis da 
Silva, conhecido como “Chico”, de 
47 anos.

Na casa de Laete ainda foram 
apreendidos a quantia de R$ 15.535, 
dois rifles calibre 38 com 103 muni-
ções do mesmo calibre, duas espin-
gardas calibre 12 com 100 munições 
do mesmo calibre e três pistolas ca-
libre 380 com 80 munições.

FILHOS
Quando esteve em João Dias, 

a DEICOR não cumpriu todos os 

mandados que tinha em mãos. 
Quatro alvos, todos filhos do ve-
reador Laete Jácome, não foram 
localizados e continuam sendo pro-
curados. 

São eles: Francisco Deusamor 

Jácome de Oliveira, de 37 anos, Sa-
muel Jácome de Oliveira, 40, José 
Romeu Jácome de Oliveira, 34, e 
Leidjan Jácome de Oliveira, 36. To-
dos possuem mandados de prisão 
em aberto. 
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ANDERSON BARBOSA

A prisão aconteceu no final 
de semana, mas só agora 
a Polícia Civil conseguiu 

confirmar uma informação 
importante sobre o resultado da 
operação realizada contra o tráfico 
de drogas na cidade de João Dias, 
no Oeste potiguar. Um dos presos 
era procurado há 7 anos pela 
Interpol, a Polícia Internacional.

Segundo o delegado Erick Go-
mes, da Delegacia de Investigação 
e Combate ao Crime Organizado 
(Deicor), o paraibano Carlos André 
Freire da Silva, de 45 anos, é con-
denado por associação criminosa 
e tráfico internacional de drogas e 
lavagem de dinheiro, com recurso 
já julgado e tramitado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), em Brasí-
lia. “O esquema dele é a importação 
de drogas, que vem da Bolívia, Peru 
e Paraguai”, revelou o delegado.  

A real identidade de Carlos 
André só veio à tona agora, após a 
constatação, junto à Coordenadoria 
de Identificação do Instituto Técni-
co-Científico de Perícia (Itep), de que 
o nome que ele apresentou à polícia 
ao ser preso era falso.

PRESO EM OPERAÇÃO NA REGIÃO OESTE 
DO RN ERA PROCURADO PELA INTERPOL
TRÁFICO | Paraibano Carlos André 
Freire da Silva, de 45 anos, que 
foi preso na semana passada em 
João Dias (RN), é condenado por 
associação criminosa e tráfico 
internacional de drogas e lavagem 
de dinheiro, com recurso já julgado 
e tramitado pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em Brasília

Vereador preso e quatro filhos procurados

Casa do vereador Laete Jácome de 
Oliveira, de 64 anos, na cidade de João 

Dias, foi metralhada em  8 de agosto 



Carlos André, Deusamor Jáco-
me, Samuel Jácome e Romeu Jáco-
me chegaram a ser denunciados 
pelo Ministério Público Federal em 
fevereiro deste ano, apontados co-
mo participantes de uma quadrilha 
que se associou para transportar 
drogas do Paraguai para distribui-
ção no Rio Grande do Norte.

Segundo o MPF, a droga entrava no 
Brasil pelo município de Foz de Iguaçu 
(PR), chegando ao estado de São Paulo, 
onde era remetida para o RN. 

Ainda de acordo com a denún-
cia, o bando detinha ramificações 
em cada uma das localidades, o que 
levou a formação de subgrupos. A 
droga chegava ao território poti-
guar, na grande maioria das vezes, 
por via terrestre.

No decorrer das investigações 
vários membros da quadrilha che-
garam a ser presos em flagrante, 

graças ao monitoramento telefôni-
co, autorizado por medida judicial. 
As escutas telefônicas revelaram 
não só a existência de outros en-
volvidos, mas também trouxeram 
subsídios para o conhecimento da 
logística de atuação e descoberta de 
remessas de drogas.

Os procuradores da República 
integrantes do Núcleo de Combate 
à Corrupção que assinam a de-
núncia apontam como principais 
provas da materialidade e autoria 

dos crimes, a gravação dos diálogos 
mantidos entre os denunciados 
e dos laudos que comprovam as 
substâncias entorpecentes, além 
dos extratos bancários dos acusa-
dos e de alguns “laranjas”.

A pena para o tráfico de drogas 
varia de cinco a 15 anos de reclusão. 
Já a associação para o tráfico, tem 
punição que vai de 3 a 10 anos. As 
penas podem ser aumentadas de 
um sexto a dois terços em razão da 
transnacionalidade do delito.

CASA METRALHADA 
No dia 8 de agosto, policiais 

militares prenderam um homem e 
uma mulher suspeitos de envolvi-
mento em um atentado contra a re-
sidência do vereador Laete Jácome, 
em João Dias. 

O imóvel havia sido metra-
lhado dias antes por um grupo 
de pelo menos 20 pessoas. O 
vereador e sua família não esta-
vam em casa. Testemunhas dis-
seram que dois carros pararam 

em frente à residência e homens 
fortemente armados começa-
ram a atirar. 

Segundo a PM, foram tantos 
tiros que não foi possível contar a 
munição deflagrada. Foram encon-
tradas no local munição deflagrada 
de pistola e fuzil.

A Polícia Civil ainda investiga a 
relação das pessoas presas pelo ata-
que com o envolvimento do verea-
dor e seus familiares com o tráfico 
de drogas.
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PRESO EM OPERAÇÃO NA REGIÃO OESTE 
DO RN ERA PROCURADO PELA INTERPOL

Irmãos Francisco Deusamor Jácome de Oliveira, Samuel Jácome de Oliveira, José Romeu Jácome de Oliveira e Leidjan Jácome de Oliveira; e Carlos André Freire da Silva é condenado por tráfico 

Tráfico 
internacional 
de drogas
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SEGURANÇA |  Bancos registraram aumento de 80% nas tentativas de ataques de phishing (roubo de dados), alta de 70% na fraude do falso funcionário e crescimento de 65% 
no golpe do motoboy; cerca de 70% das fraudes estão vinculadas à engenharia social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para obter informações

Dados Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) trazem uma 
realidade alarmante sobre gol-

pes digitais contra serviços bancários 
durante a pandemia. Bancos registra-
ram aumento de 80% nas tentativas de 
ataques de phishing (roubo de dados 
por e-mail), alta de 70% na fraude do 
falso funcionário e crescimento de 65% 
no golpe do motoboy.

Cerca de 70% das fraudes estão 
vinculadas à engenharia social, que 
consiste na manipulação psicológica 
do usuário para que ele lhe forneça 
informações con� denciais, como 
senhas e números de cartões para os 
criminosos.

“Seja pelo telefone, por e-mail, 
pelas mídias sociais, SMS, o frauda-
dor solicita dados pessoais do cliente, 
como números de cartões e senhas, 
em troca de algo, ou ainda induz o 
usuário a ter medo de alguma situa-
ção”, alerta Adriano Volpini, diretor 
da Comissão Executiva de Prevenção 
a Fraudes da Federação Brasileira de 
Bancos.

“Os dados pessoais do cliente 

jamais são solicitados ativamente 
pelas instituições � nanceiras. Na dú-
vida, sempre procure seu banco para 
obter esclarecimentos.” 

O movimento chamou atenção, 
inclusive, da IBM Security, braço de 
segurança da gigante informática.

Em relatório, especialista da mar-
ca aponta o Trojan chamado Vizom 
como a ferramenta criminosa da vez. 
Limor Kessem, executiva de Security 
Advisor de IBM Security, explica co-
mo se proteger.

Roubo de dados bancários tem alta 
durante pandemia; saiba se proteger

Os dados pessoais do 
cliente jamais são solicitados 
ativamente pelas instituições 
financeiras”
“

ADRIANO VOLPINI
DIRETOR DA FEBRABAN

O QUE É VIZOM E COMO ELE ATACA?
O Vizom é um Trojan bancário. É um software malicioso que chega aos dispositivos das pessoas e 
fixa automação para monitorar o que elas fazem online. O objetivo do Vizom é despertar quando a 
vítima potencial acessa seu site de banco online, para que um invasor possa assumir o controle de 

sua sessão em tempo real.  

É POSSÍVEL SABER A ORIGEM DESSES ATAQUES?
A origem dos ataques de malware no Brasil são tipicamente atores e facções locais do crime 

cibernético. O malware normalmente chega às vítimas potenciais por meio de um spam no e-mail 
contendo links maliciosos para sites de phishing ou em anexos maliciosos que ocultam o malware. 

Depois que eles abrem o site ou anexo, o malware é implantado em sua máquina.

ELE DEIXA ALGUM RASTRO  OU TEM ALGUM PADRÃO 
QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO?

A maioria dos malwares deixa rastros e permite a identificação, mas isso pode levar algum tempo 
e, na maioria dos casos, não é detectado até que a atividade maliciosa tenha ocorrido. No caso do 
Vizom, o malware usa arquivos legítimos de empresas legítimas para plantar código malicioso, para 

evitar a detecção dos controles de segurança.

EXISTE ALGUMA FORMA DE PREVENÇÃO CONTRA O 
MALWARE POR PARTE DOS USUÁRIOS?

Spam é a principal forma de entrega de malware, especialmente no Brasil. 
Os usuários podem realizar várias etapas para fortalecer sua segurança:

*Nunca abrir anexos e links de fontes desconhecidas. Eles também devem manter seus antivírus, 
sistema operacional e aplicativos atualizados regularmente e evitar o uso de software pirata.

*Outra ferramenta útil é usar a autenticação multifator em tudo aquilo que for protegido por senha. Por 
exemplo, se você tiver isso instaurado em sua conta bancária e alguém tentar fazer login, a pessoa 

não poderá acessar a conta sem o código de autenticação adicional.

O sistema bancário brasileiro tem alguma fragilidade específica que permite esse tipo de golpes?
Este ataque não reflete problemas com sistemas bancários, mas sim a infecção de usuários 

diariamente que inadvertidamente abrem e-mails maliciosos e têm seus dispositivos comprometidos.

O código malicioso opera no dispositivo do usuário e permite que o invasor se faça passar por ele, 
roube dinheiro de sua conta e evite que acessem a conta até que a fraude seja concluída.

Bancos podem detectar a tomada de conta em casos de sessões controladas remotamente ou 
sessões geradas a partir de um dispositivo diferente usando controles de segurança e fraude.

GOLPE DO FALSO 
FUNCIONÁRIO DO BANCO 
O fraudador entra em contato com a vítima se 
passando por um falso funcionário do banco 
ou empresa com a qual o cliente tem um 
relacionamento ativo. O criminoso informa que 
há irregularidades na conta ou que os dados 
cadastrados estão incorretos. A partir daí, solicita 
os dados pessoais e financeiros da vítima. Com os 
dados em mãos, o fraudador realiza transações 
fraudulentas em nome do cliente.

PHISHING (PESCARIA DIGITAL)
O phishing, ou pescaria digital, é uma fraude 
eletrônica cometida pelos engenheiros sociais que 
visa obter dados pessoais do usuário. A forma 
mais comum de um ataque de phishing são as 
mensagens e e-mails falsos que induzem o usuário 
a clicar em links suspeitos. Também existem 
páginas falsas na internet que induzem a pessoa a 
revelar dados pessoais.

Os casos mais comuns de phishing são e-mails 
recebidos de supostos bancos com mensagens 
que afirmam que a conta do cliente está irregular, 
ou o cartão ultrapassou o limite, ou que necessita 
revalidar seus pontos nos programas de 
fidelidade, atualizar token ou, ainda, que existe um 
novo software de segurança do banco que precisa 
ser instalado imediatamente pelo usuário.

GOLPE DO FALSO 
MOTOBOY
O golpe começa com uma ligação 
ao cliente, de uma pessoa que se passa 
por funcionário do banco, e diz que o cartão foi 
clonado, informando que é preciso bloqueá-lo. 
Para isso, diz o golpista, bastaria cortá-lo ao meio e 
pedir um novo pelo atendimento eletrônico.

O falso funcionário pede que a senha seja 
digitada no telefone, e fala que, por segurança, 
um motoboy irá buscar o cartão para uma perícia. 
O que o cliente não sabe é que, com o cartão 
cortado ao meio, o chip permanece intacto, e é 
possível realizar diversas transações.

GOLPE DO FALSO LEILÃO
O fraudador envia um link à vítima que simula um 
falso leilão. Para que possa ser dado um lance, a 
vítima tem que preencher formulários com seus 
dados pessoais e financeiros ou depositar um valor 
na conta do fraudador. Com dados como senha, 
número do cartão e CPF, o fraudador consegue 
fazer transações fraudulentas em nome do cliente.

GOLPE DO WHATSAPP
Os golpistas descobrem o número do celular e 
o nome da vítima de quem pretendem clonar a 
conta de WhatsApp. Com essas informações em 
mãos, os criminosos tentam cadastrar o WhatsApp 
da vítima nos aparelhos deles. Para concluir a 
operação, é preciso inserir o código de segurança 
que o aplicativo envia por SMS sempre que é 

instalado em um novo dispositivo.

Os fraudadores enviam uma mensagem 
pelo WhatsApp fingindo ser do Serviço de 
Atendimento ao Cliente do site de vendas ou 
da empresa em que a vítima tem cadastro. 
Eles solicitam o código de segurança, que já 
foi enviado por SMS pelo aplicativo, afirmando 
se tratar de uma atualização, manutenção ou 
confirmação de cadastro.

Com o código, os bandidos conseguem 
replicar a conta de WhatsApp em outro celular. 
A partir daí, os criminosos enviam mensagens 
para os contatos da pessoa, fazendo-se 
passar por ela, pedindo dinheiro emprestado.

GOLPE DO EXTRAVIO DO CARTÃO
No trâmite de entrega do cartão até a vítima, 
fraudadores furtam a correspondência 
contendo este cartão. Depois, ligam para a 
vítima se passando por um funcionário do 
respectivo banco informando que houve 
problemas na entrega do cartão. Para a 
resolução deste suposto problema, solicitam 
à vítima a senha deste cartão. Com os dados 
descobertos, fazem transações em nome da 
vítima.

GOLPE DO DELIVERY
O cliente faz seu pedido via aplicativo. O 
entregador apresenta uma maquininha com o 
visor danificado ou de uma forma que impossi-
bilite a visualização do preço cobrado na tela, 
sendo um valor acima do real cobrado. Só 
depois de algum tempo, a vítima percebe que 
efetuou um pagamento elevado
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A  Prefeitura do Natal liberou 
nesta quarta-feira 21 o funcio-
namento de cinemas, casas de 

shows, teatros, circos a partir do próxi-
mo dia 26. 

Além disso, também a partir do 
dia 26, os shoppings centers de Natal 
estão autorizados a retomar o horário 
de funcionamento das 10h às 22h. Até 
o momento, os estabelecimentos fun-
cionam das 11h às 21h.

A regras foram listadas em decreto 
publicado em edição extra do Diário 
O� cial do Município (DOM).

Com a medida, � ca autorizada a 
abertura e o funcionamento dos tea-
tros, cinemas, museus, casas de shows 
e casas de espetáculos, com público 
exclusivamente sentado, desde que 
atendidas as regras de distanciamento 
mínimo e prevenção estabelecidas no 
protocolo geral de enfrentamento à 
Covid-19.

Para os cinemas, a Prefeitura de-
limitou o ingresso de até oito pessoas 
por núcleo familiar, seguindo todas as 
regras anteriormente expostas. Os as-
sentos devem ser intercalados com dis-

tância mínima de um metro entre cada 
assento ocupado e o uso de máscaras é 
obrigatório. 

Já a retomada dos eventos institu-
cionais, associativos, cientí� cos, cor-
porativos e empresariais, bem como 
feiras de negócios, exposições, congres-
sos, palestras, workshops, simpósios e 

seminários foi de� nida para o dia 16 de 
novembro. As atividades também te-
rão de atender regras de distanciamen-
to mínimo e prevenção estabelecidas 
no protocolo geral de enfrentamento 
à Covid-19 para eventos, que estão 
delimitadas no decreto 12.045 de 1º de 
setembro de 2020.

EDUCAÇÃO SUPERIOR | Grupo Ânima vai adquirir a estrutura da Laureate em todo o Brasil por R$ 4,4 bilhões; 
valor é R$ 500 milhões superior à oferta do Grupo Ser Educacional, que também disputava o negócio  

A Laureate informou nesta quar-
ta-feira 21 que pretende fechar 
a venda da operação brasileira 

para o Grupo Ânima. A medida rescin-
de a negociação com a Ser Educacio-
nal iniciada no mês passado. O valor 
fechado foi de R$ 4,4 bilhões.

No Rio Grande do Norte, a Rede 
Laureate é proprietária da Universida-
de Potiguar (UNP).  

A transação com Ânima chegou a 
ser interrompida por cinco dias, devi-
do a uma liminar impetrada pela Ser 
Educacional, que tentava inviabilizar 
a negociação. O caso ainda vai conti-
nuar em discussão na Justiça.

“A Laureate pretende rescindir 
seu contrato de transação com a Ser 
o mais rápido possível e entrar em um 
contrato vinculativo de� nitivo com a 
Ânima”, informa comunicado do gru-
po americano.

A oferta da Ânima é cerca de R$ 500 
milhões superior à da Ser Educacional. 
“Há também um ganho incremental 
de R$ 200 milhões do preço de compra 
que a Laureate poderia receber com 
base em certas métricas sendo alcan-
çadas . Além disso, a Anima pagará a 
taxa rescisória de R$ 180 milhões devi-
da à Ser”, informa a Laureate.

A operação entre a Ser Educacio-
nal e a Rede Laureate estava estimada 
em R$ 3,8 bilhões.

Com a aquisição da operação 

brasileira da Laureate, a Ânima pode 
virar o quarto maior grupo de ensino 
superior do país com cerca de 380 mil 
alunos. Atualmente, a Ânima é a nona 

maior empresa do setor, com 113 mil 
matriculados.

Além disso, a companhia inclui 
em seu portfólio instituições de ensino 
como Anhembi-Morumbi que tem um 
per� l semelhante a outras faculdades 
do grupo, e cursos de medicina - seg-
mento que a Ânima vem investindo 
fortemente.

A Laureate Brasil obteve uma re-
ceita líquida de R$ 2,1 bilhões, conside-
rando os últimos 12 meses, encerrado 
em março. Já a Ânima registrou receita 
líquida de R$ 1,2 bilhão no acumulado 
do ano passado.

Grupo Ânima adquire operações da 
Rede Laureate, proprietária da UNP

No Rio Grande do Norte, a Rede Laureate é proprietária da Universidade Potiguar (UNP)

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

380 mil
é o número de alunos que a 
Ânima terá com aquisição

Para os cinemas, a Prefeitura delimitou ingresso de até oito pessoas por núcleo familiar

Natal libera cinemas, casas de 
shows e teatros em novo decreto

RETOMADA 

AGÊNCIA BRASIL

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 
52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação (RLO), com prazo de 
validade até 20/07/2023 para o poço de Extração de Combustível Fóssil 1-KOCH-2D-RN, localizado no 
Campo de Carcará, Município de Assú/RN. 

Harvey David Gardner
Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIÓGENES, inscrito no CPF/MF sob o N.° 011.682.154-04, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a seguinte licença: Renovação de Licença de Operação – RLO, com prazo 
de validade até 26/08/2026, em favor do empreendimento de mineração de areia, no leito do Rio 
Potengi, Fazenda Rancho Alegre, município de Ielmo Marinho, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Francisco das Chagas Diógenes
Empreendedor
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COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
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                         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: o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, francês, solteiro, comerciante, titular do Passaporte de n° 
17FV06152, inscrito no CPF/MF sob o n° 700.340.544-05, residente e domiciliado à Rua da Gameleira, n° 100, Apto 09, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão 
dos Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado à Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-
000, com 8.204,10m² (oito mil, duzentos e quatro metros e dez decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.07.1810.0000.5 e sequencial n° 1.003316.5, 
CEP: 59.178-000.  Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: NORTE: 40,22m e 
51,40m. Com Área I e Almir Diogenes Paiva  LESTE: 91,83m. Com Rua Projetada   SUL: 113,35m. Com Área III  OESTE: 
90,47m. Com Manoel Moreira Freire; Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 
9309818.6789m. e E 274082.2342m., situado no limite com  ÁREA I,  deste, segue com  azimute de 52º54'26" e distância 
de 51,40 m., confrontando neste trecho com ALMIR DIOGENES PAIVA, até o vértice V2, de coordenadas N 
9309849.1212m. e E 274123.5467m.;  deste, segue com  azimute de 141º37'57" e distância de 91,83 m., confrontando 
neste trecho com RUA PROJETADA, até o vértice V3, de coordenadas N 9309777.9008m. e E 274180.4459m.;  deste, 
segue com  azimute de 228º34'35" e distância de 113,35 m., confrontando neste trecho com ÁREA III, até o vértice V4, de 
coordenadas N 9309702.5656m. e E 274095.2017m.;  deste, segue com  azimute de 336º33'07" e distância de 90,47 m., 
confrontando neste trecho com MANOEL MOREIRA FREIRE, até o vértice V5, de coordenadas N 9309785.7780m. e E 
274059.1991m.;  deste, segue com  azimute de 34º52'31" e distância de 40,22 m., confrontando neste trecho com ÁREA I, 
até o vértice V1 de coordenadas N 9309818.6789m. e E 274082.2342m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.881,43. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Almir Diogenes Paiva, o Sr. Manoel Moreira Freire, 
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, 22.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, francês, solteiro, comerciante, titular do Passaporte de n° 
17FV06152, inscrito no CPF/MF sob o n° 700.340.544-05, residente e domiciliado à Rua da Gameleira, n° 100, Apto 09, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão 
dos Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado à Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-
000, com 5.682,19m² (cinco mil, seiscentos e oitenta metros e dezenove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.07.1861.0000.8 e sequencial n° 1.003317.3, 
CEP: 59.178-000. Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: NORTE: 113,35m. Com 
Área II   LESTE: 60,90m. Com Rua Projetada SUL: 52,92m e 51,22m. Com Manoel Fidelis da Costa OESTE: 51,00m. 
Com Manoel Moreira Freire Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9309777.9008m. e E 
274180.4459m., situado no limite com  ÁREA II,  deste, segue com  azimute de 150º29'19" e distância de 60,90 m., 
confrontando neste trecho com RUA PROJETADA, até o vértice V2, de coordenadas N 9309724.7700m. e E 
274210.3212m.;  deste, segue com  azimute de 247º47'47" e distância de 52,92 m., confrontando neste trecho com 
MANOEL FIDELIS DA COSTA, até o vértice V3, de coordenadas N 9309704.2479m. e E 274161.2268m.;  deste, segue 
com  azimute de 218º39'35" e distância de 51,22 m., confrontando neste trecho com MANOEL FIDELIS DA COSTA, até o 
vértice V4, de coordenadas N 9309664.4554m. e E 274129.2294m.;  deste, segue com  azimute de 318º10'47" e distância 
de 51,00 m., confrontando neste trecho com MANOEL MOREIRA FREIRE, até o vértice V5, de coordenadas N 
9309702.5656m. e E 274095.2017m.;  deste, segue com  azimute de 48º34'35" e distância de 113,35 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA II, até o vértice V1 de coordenadas N 9309777.9008m. e E 274180.4459m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 86.000,08. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Manoel Fidelis da Costa, o Sr. Manoel Moreira 
Freire, 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, 22.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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ZAPPING

Luan Santana, que terminou o relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães esta semana, 
sofreu um outro baque: em um comunicado conjunto no Twitter, os maiores fãs-clubes do cantor 
na internet decidiram suspender suas atividades. Eles alegam um desgaste na relação, como a 
falta de contato físico com Luan em eventos e bastidores de shows e a ausência do músico nas 
redes sociais para alimentar o trabalho deles.

FÃ-CLUBES DE LUAN SANTANA PARAM 
ATIVIDADES: “VEM DE MUITO TEMPO”

Taís Araujo irá interpretar 
a vereadora Marielle Fanco, 
que foi assassinada a tiros 
junto ao motorista Anderson 
Gomes em 2018 . Segundo a 
jornalista Carla Bittencourt, 
do jornal Extra, a atriz 
participará do especial “Falas 
Negras”, que a Globo está 
produzindo para o Dia da 
Consciência Negra, em 20 de 
novembro.

Luana Piovani, 44 anos, 
fez procedimentos estéticos 
no rosto para retornar 
aos trabalhos na televisão 
portuguesa.

TAÍS ARAUJO 
INTERPRETARÁ 
MARIELLE FRANCO 
NA REDE GLOBO

LUANA PIOVANI FAZ 
PROCEDIMENTOS 
FACIAIS PARA VOLTAR 
PARA TV

Nesta quarta-feira 21, o 
ex-beatle Paul McCartney 
anunciou o terceiro álbum de 
uma trilogia de clássicos com 
McCartney III que chegará 
às plataformas digitais no 
dia 11 de dezembro pela 
Universal Music, via Capitol 
Records. Este, que será o 
décimo oitavo álbum solo de 
estúdio de McCartney, será 
o sucessor de Egypt Station 
de 2018.

PAUL MCCARTNEY 
ANUNCIA O ÁLBUM 
“MCCARTNEY III” 
PARA DEZEMBRO
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CURTA Diretor e atrizes falam sobre produção, que será exibida neste sábado no Cine Drive-In Natal

AUDIOVISUAL | Curta potiguar 
conta uma história de busca por 
memórias. Filme será exibido no 
Cine Drive-In Natal neste sábado 
24, ao lado de outras produções 
locais, nacionais e internacionais

QUANDO 
AS COISAS 
DESMANCHAM  

O curta-metragem potiguar 
“Quando as coisas se 
desmancham” será exibido 

neste sábado 24 no Cine Drive-In 
Natal, festival gratuito que acontece 
durante o mês de outubro na Arena 
das Dunas. O � lme de 21 minutos 
participa da sessão Goiamum 
Audiovisual ao lado de “Nada foi 
em vão”, “Lalá”, “No � m de tudo”, 
“Distorção” e Cuscuz peitinho”.  

“Quando as coisas se 
desmancham” é um � lme sobre Ana, 
uma adolescente que volta a morar 
com o pai – que está nos estágios 
iniciais do Alzheimer. Ao mesmo 
tempo, ela está entrando na vida 
adulta, estudando para o Enem e 
fazendo todas as escolhas que são 
características dessa época. Ou seja, o 
curta mostra a vida se desmanchando 
por um lado e se refazendo por 
outro. Em outras palavras, os ciclos 
estão constantemente � uindo e se 
desmanchando para formar algo 
novo.   

Filmado em 2017 e � nalizado em 
2018, o curta foi dirigido por Aristeu 
Araújo. Potiguar radicado no Paraná, 
ele é graduado em cinema pela 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF/2008) e em jornalismo pela 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN/2002). É, ainda, 
pós-graduado pelo SENAC PR em 
artes visuais. Trabalha como diretor, 
roteirista e montador de vídeos e 
� lmes. No elenco, estão os rostos 

conhecidos de Fernanda Cunha, 
Isadora Gondim, Geraldo Maia e 
Clotilde Tavares.   

Aristeu, Fernanda e Isadora 
relembraram o período de gravações 
em relatos enviados ao Agora RN. 
Con� ra:  

ARISTEU ARAÚJO, DIRETOR 
“Filmamos no � nal de 2017 

através dos arranjos regionais, 
quando há suplementação de verba 
federal para o orçamento destinado 
ao � lme. Isso aconteceu dentro do 
edital Cine Natal 2014, quando o 
curta foi premiado. Rodamos por 
cinco dias com uma equipe de 
ótimos pro� ssionais. Realizamos 
uma o� cina de atuação por três dias 
para só aí escolher nosso elenco. 
Não acreditamos naquele teste de 
elenco em que ligamos a câmera, o 
ator ou atriz vai até lá e dá o texto. No 
� nal, escalamos a incrível Fernanda 
Cunha, para o papel da protagonista 
Ana. De coadjuvante, temos Isadora 
Gondim, outra jovem atriz brilhante. 
Como pai temos Geraldo Maia, ator 
para lá de experiente. Por � m, temos 
uma cuidadora que é interpretada 
por Clotilde Tavares, que dispensa 
qualquer tipo de apresentação. 

Acredito que Natal ainda carece 
de mais janelas de exibição da 
produção local. E não só, também 
carece de espaços cinematográ� cos 
para exibir o cinema. É muito triste 
que ainda seja uma cidade tomada 
por cinemas de shopping, sem 
nenhuma sala voltada a um tipo mais 
alternativo de produção fílmica. Aí, 
claro, projetos como o Goiamum 
Audiovisual são um bálsamo. Em um 
ano tão complicado, com pandemia 
e necessário distanciamento social, 
o Cine Drive-in se faz necessário e 
muito bem-vindo. Espero que sirva 
também como um pontapé para que 
mais e mais pessoas vejam cinema 
de boa qualidade e entendam a 
importância de ter uma produção 
local pujante. Porque fazer cinema é 
trabalhar nossa própria identidade 
e quando um povo se vê nas telas, 
há uma relação de profundo 
reconhecimento. É empoderador. 
É bom destacar também que esse 
� lme só foi possível por causa 
da complementação de verba 
destinada pelo Fundo Setorial do 
Audiovisual – que, neste governo, está 
completamente paralisado. Estão 
tentando nos sufocar, mas o cinema 
sempre resiste.”

FERNANDA CUNHA, ATRIZ 
“‘Quando as coisas se 

desmancham’ foi o meu primeiro 
trabalho no audiovisual, um dos 
poucos que � z até hoje. Para além 
de todo o carinho que tenho pela 
equipe, pelo diretor e por ser minha 
estreia nessa linguagem, é um � lme 
que me toca muito. Aristeu Araújo, o 
diretor do � lme, tem um modo muito 
sensível de narrar, um tempo para 
mostrar as coisas que é muito próprio 
dele, acho que isso dá ao � lme 
uma característica única. Durante 
as � lmagens no set, havia muito 
cuidado, muito rigor com os horários, 
com enquadramentos, mas tudo 
foi feito de uma forma respeitosa, 
tranquila, acho que esse modo de ter 
sido feito também alcança o público 
de alguma forma. É o que eu acredito: 
que as coisas feitas com amor muito 
rápido alcançam os corações. Estou 
feliz de poder ver novamente o curta 
no meu lar, no estado onde ele foi 
feito. O curta já rodou o mundo, 
mas como � lho pródigo: sempre 
retorna. A iniciativa do Cine Drive-In 
é importantíssima para disseminação 
do audiovisual, sobretudo na mostra 
Goiamum, onde os � lmes feitos aqui 
podem ser conhecidos por mais e 

mais pessoas. É uma pena que a gente 
não possa se abraçar no período 
em que vivemos, mas que bom 
que podemos nos encontrar pelas 
telas, em nossos carros. Espero que, 
mesmo depois disso, a iniciativa se 
mantenha como uma nova forma de 
lazer, mas também que seja possível 
acessar os produtos audiovisuais de 
formas menos elitistas, a pé, na rua, 
nas praças. Espero que isso seja uma 
carona para levar a arte muito além. 
Sobre o curta o que tenho a dizer é: 
assistam, deixem se encantar pelo 
tempo de Aristeu, � quem até o � m, 
leiam cada um dos nomes que tornou 
possível esse curta acontecer. Cada 
uma dessas pessoas é responsável por 
uma alegria imensa da minha vida e 
faz parte dessa beleza.”

ISADORA GONDIM, ATRIZ  
“Sou atriz, formada em Teatro pela 

UFRN e, assim como vários outros 
artistas nossos, estou tendo o privilégio 
de ter um dos filmes em que atuei 
sendo exibido no Cine Drive-in Natal. 
É uma iniciativa incrível que amplia a 
possibilidade de mais pessoas acessarem, 
prestigiarem e apoiarem o audiovisual 
potiguar, que é tão potente e bem 
feito. Gravamos “Quando as coisas se 
desmancham” em 2017, com uma equipe 
muito organizada e dedicada. Foi minha 
primeira experiência profissional em set 
de filmagem e até agora, a melhor que já 
tive. Tenho grande apreço e orgulho de 
ter atuado nessa produção, e agora me 
sinto muito feliz com essa conquista de 
passar nas telas do drive-in, ao lado de 
outros curtas potiguares tão bons. Já tive 
a oportunidade de assistir no cinema 
mesmo, masacho que no Cine Drive-In 
vai ser diferente! Nunca tinha tido essa 
oportunidade de ver um filme de dentro 
do carro, e nunca imaginei que me veria 
em uma tela dessa”.

QR CODE
Acesse e resgate seu ingresso

a partir das 10h desta
quinta-feira 22
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PAUTANDO... 
A discussão sobre a 

obrigatoriedade ou não de 
vacinação da população brasileira 
contra a Covid-19 também já 
começou a pautar as discussões 
na Assembleia Legislativa do RN. 
Para o deputado e médico Vivaldo 
Costa, há necessidade de o tema ser 
amplamente debatido no Congresso 
Nacional. Isso porque, segundo o 
parlamentar, a lei que trata sobre 
esse tipo de situação precisa ser 
atualizada. 

ATUALIZAR  
Na opinião de Vivaldo Costa, a 

lei que rege essa questão é de 1975 
e precisa ser “discutida, modi� cada 
e, se conveniente, após ouvidos os 
especialistas, tornar a vacinação 
obrigatória ou não”. “O foco da lei 
precisa ser atual e não tão defasado 
quanto está hoje”, explicou. 

SEM POLITIZAR 
Ao abordar o assunto, nesta 

terça-feira, o deputado do PSD 
aproveitou para criticar o embate 
recente sobre a obrigatoriedade ou 
não da imunização protagonizado 
pelo presidente Bolsonaro e 
pelo governador de São Paulo, 
João Doria. “Em minha visão, 
essa situação deve ser tratada 
com clareza e seriedade. Não é 
hora de politizar uma questão 
tão importante”, observou o 
parlamentar. 

MUDANÇA BRUSCA 
A governadora Fátima 

Bezerra viu a garantia dada nesta 
terça-feira aos governadores do 
Nordeste pelo ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, de que 
o governo federal iria comprar e 
vacinar gratuitamente a população 
brasileira contra a covid-19, se 
desfazer em menos de 24 horas, 
quando Bolsonaro resolveu cancelar 
o acordo para a compra de 46 
milhões de doses da CoronaVac - da 
chinesa Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan. 

PROMESSA 
Na reunião por 

videoconferência, da qual 
participaram, além do fórum dos 
governadores, a Fio Cruz, o Butantã 
e a Anvisa, o ministro Pazuello 
garantiu que o governo federal iria 
investir R$ 2,6 bilhões até janeiro 
para incluir a vacina contra covid-19 
no Plano Nacional de Imunizações 
(PNI).  

LEVADA A SÉRIO 
No release do Governo do 

RN à imprensa, sobre a reunião, 
a informação era de que a 
governadora do RN estava otimista 
após a audiência. “’Avançamos em 
caminhos concretos para a chegada 
da vacina’. Foi com esta boa notícia 
que a governadora Fátima Bezerra 
resumiu a audiência”, dizia o texto. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>A Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do 
Norte aprovou ontem, por 
unanimidade, a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa. O 
projeto, que desburocratiza 
e simplifica a concessão de 
alvarás e licenciamentos para 
pequenos empreendimentos, 
segue agora para sanção da 
governadora Fátima Bezerra. 
Na abertura da votação, o 
presidente da Casa, deputado 
Ezequiel Ferreira, enfatizou a 

de competência do estado com 
descontos que chegam a até 95% 
sobre multas e juros. O montante 
devido por pessoas físicas e 
jurídicas poderá ser parcelado em 
até 60 meses e a adesão pode ser 
feita até 30 de novembro. 

>>Deu na Folha: “Bolsonaro 
desinforma e se contradiz ao 
pedir evidência científica de 
vacina chinesa. Presidente 
defende uso da hidroxicloroquina 
mesmo sem prova de eficácia 
contra Covid”. 

importância da nova legislação 
e o momento histórico para a 
economia do RN. 

>>A proposta de criação 
do Programa de Recuperação 
de Créditos Tributários (Refis), 
elaborada pelo Governo do 
Estado, também foi aprovada 
nesta quarta, durante votação 
na Assembleia Legislativa. O 
programa permite a renegociação 
de dívidas referentes a tributos 
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GARANTIA 
Fátima Bezerra chegou a elencar 

os compromissos assumidos pelo 
ministro Pazuello na audiência com 
os governadores. Entre eles, o de que 
o Ministério da Saúde iria adotar 
todas as vacinas que estão em 
estudo e, uma vez analisadas pela 
Anvisa, elas seriam incorporadas ao 
Plano Nacional de Imunização. 

 O QUE SE ESPERA 
Mas diante do novo cenário, 

a gestora do RN reagiu nas redes 
sociais: “O que o povo brasileiro 
não pode e não deve aceitar é 
retrocesso! Que prevaleça a união e 
a responsabilidade com a defesa e 
a saúde das pessoas. E que o que foi 
pactuado ontem seja assegurado, 
que é a vacina gratuita para todas e 
todos os brasileiros”. 

TURISMO 
Falando na governadora 

Fátima Bezerra, ontem ela teve um 
encontro presencial importante, 
com o Grupo CVC. Em pauta, 
o aumento de voos para o Rio 
Grande do Norte, voos charters, 
fretamentos e as perspectivas para a 
alta temporada e primeiro semestre 
de 2021. Expectativa gerada. 

ALERTA 
O cientista licenciando 

da Universidade Duke (EUA) 
Miguel Nicolelis, coordenador do 
comitê cientí� co de combate ao 
coronavírus do Consórcio Nordeste, 
foi ao Twitter para alertar: “O 
Brasil precisa se preparar já para a 
segunda onda onda da COVID-19”.  

PREPARA 
Nicolelis, que é também 

fundador do Instituto do Cérebro 
da UFRN, a� rma que é preciso 
organizar-se em nível nacional. 
“Formar, treinar e equipar Brigadas 
Emergenciais de Saúde em todo o 
país, aumentar testagem, estocar 
medicamentos, equipamento de 
proteção, aumentar adesão do 
aplicativo Monitora Covid-19”, 
escreveu.  

FECHAR 
O neurocientista ainda chama 

a atenção para os aeroportos. Na 
sua opinião, diante da volta no 
crescimento de casos na Europa e 
Ásia, é hora de “fechar de novo o 
espaço aéreo brasileiro para voos 
internacionais”. 

CURADO 
Horas depois de comunicar nas 

redes sociais seu posicionamento 
antivacinista, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, foi 
ao Twitter para avisar que está 
“curado” da covid-19. “Pessoal, 
gostaria de comunicar que acabei 
de fazer todos os exames no 
hospital e recebi alta médica”, 
informou. E garantiu: “Estou 100% 
curado da Covid-19”.  

Vice-governador Antenor Roberto na pose e na proteção para conceder entrevista à imprensa

Quarta foi de dia de feira para o candidato a 
prefeito de Natal Kelps Lima. O deputado foi 
pedir votos na Feira do Carrasco e aproveitou 
para comprar cajú e goma de tapioca

Presidente da Assembleia Ezequiel Ferreira 
preparadíssimo para a sessão plenária que 
aprovou, nesta quarta-feira, a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa e o novo Refis

HOMENAGEADOS 
Acontece nesta quinta-feira, 

no Conselho Regional de Medicina 
do RN, solenidade de entrega da 
Comenda Prof. Onofre Lopes, 
que este ano homenageará ‘in 
memoriam’ os 15 médicos vítimas 
do novo coronavírus aqui no Estado.  

SOLENIDADE 
A solenidade será híbrida, 

com a participação de apenas dois 
familiares de cada homenageado, 
na sede do Cremern. Mas qualquer 
pessoa poderá acompanhar a 
transmissão ao vivo pelo canal do 
YouTube do Conselho. 



Reality de futebol do SBT retoma produção em novembro
A produtora LCA 

Entertainments & Sports, 
responsável pelo reality de 
futebol “Uma Vida, Um Sonho”, 
marcou para 3 de novembro a 
retomada da sua produção no 
Rio de Janeiro. Os diretamente 
envolvidos torcem para que 
a data seja mantida e os 
devidos acertos com a equipe 
do programa venham a ser 
cumpridos.

Por exemplo: até agora não 
foram assinados os contratos 
com os apresentadores Aline 
Riscado e Luigi Baricelli. Só 
assim, com tudo resolvido, será 

possível respeitar a nova data 
de estreia, 24 de janeiro de 2021, 
nas manhãs de domingo do SBT, 
anunciada pela empresa. 

O projeto começou com 
uma certa pompa, destacando a 

presença de Glenda Kozlowski. 
Mas com a pandemia, tudo 
mudou.

Glenda, por não concordar 
com os rumos estabelecidos, 
decidiu sair e foi para a 
Bandeirantes. Desde então, o 
lançamento se arrasta!

Mas continuam como certas 
as participações dos treinadores 
Joel Santana e René Simões.

Após uma série de peneiras, 
22 garotos foram selecionados 
para concorrer ao grande prêmio, 
a chance de jogar em um grande 
clube da Europa.

É torcer para que agora saia.     
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Bate-Rebate
Humberto Martins, atualmente 

na reprise de “A Força do Querer” 
e passando um tempo no Rio, 

em breve voltará para os Estados 
Unidos, onde está morando...Ele 
diz que não tem nada fechado na 
Globo, mas é outro nome na lista 

de prováveis para o elenco de 
“Pantanal”...De certo mesmo, 
em 2021, um trabalho no teatro 

com direção de Ulysses Cruz.   O 
“Jornal da Globo”, acostumado a 
não ter problemas de audiência, 
está sofrendo no seu duelo com 

“A Fazenda”.A Record, na faixa 
de concorrência, tem aberto uma 
diferença de até 6 pontos. Miá 

Mello está gravando um talk show 
para o National Geographic, com 
direção de Gui Conti...A estreia 

de “Posso Explicar” já é anunciada 
para o primeiro semestre do ano que 

vem.Renato Lombardi, depois 
de sete meses participando de 

casa, voltou ontem aos estúdios do 
“Balanço Geral” da Record...Foi 
recebido com festa por Reinaldo 

Gottino e Fabíola Reipert.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO CBF

Torre abaixo
Uma primeira semana de trabalho 
bastante movimentada para a 
produção de “Gênesis”, nova 
novela bíblica da Record, que 
retomou gravações segunda. Entre 
outras sequências, estão sendo 
realizadas as cenas referentes 
à destruição da Torre de Babel. 
Participam os atores Pablo 
Morais, Hugo Carvalho, Francisca 
Queiroz (foto), Ed Canedo, Saulo 
Rodrigues e Caio Menck.

CONMEBOL – BAND
Um pacote da Conmebol, com 

Copa América até 2028, a partir da 
Argentina no ano que vem, e que 
ainda inclui outras competições entre 
seleções sul-americanas, de várias 
categorias, inclusive femininas, está 
em análise na Band. O desinteresse 
da Globo e o recente acerto da 
“Libertadores” tornaram as relações 
das duas partes bem mais estreitas.

HISTÓRIA
Luiz Santoro, jornalista e 

apresentador de telejornais, está 
� nalizando um livro sobre a história 
da TV Manchete. E muitas histórias de 
bastidores. Lançamento em dezembro, 
digital e em áudio, na voz dele.

 PRODUÇÃO DE ÉPOCA
A Guerra do Paraguai (1864 – 

1870), evento que marcou a história do 
Brasil, terá destaque em “Nos Tempos 
do Imperador”, novela da Globo, � la 

das 18h, protagonizada por Selton 
Mello. Um evento desse porte irá 
mobilizar centenas de pro� ssionais e, 
claro, não poderia ser realizado agora, 
período da pandemia. Fala-se em 
fevereiro.  

 
MAIS TRABALHO

Este período da pandemia e suas 
conhecidas limitações passam a 
obrigar roteiristas de novelas, séries, 
programas, entre outros, a usar de 
maior criatividade. Sair do 2 por 2. Os 
novos projetos terão que ser ajustar a 
este momento diferente.

CUSTO BENEFÍCIO
A Globo acabou com o “Zorra”, 

uma marca do seu humor, porque o 
programa � cou sem graça e gastava 
demais, para um retorno pouco 
compensador. Agora precisa tomar 
cuidado para que o próximo, o que 
vem sendo planejado, não siga o 
mesmo caminho.

.
HORÓSCOPO

Áries, quintou com Q, de quase sexta. E hoje os 
humilhados serão exaltados! Este pode ser um dia de 
grandes realizações e conquistas para você. A Lua atinge 
o ponto mais alto do seu Horóscopo e forma conjunção 
com Júpiter e Plutão. 

Libra, tem uma galera de astros aglomerados na sua 
Casa 4. Com isso, você pode se sentir mais responsável 
pela família e pode tomar decisões ou atitudes que vão 
mexer com a rotina da casa. Agora, se as decisões forem 
referentes a uma sociedade com parentes.

Quarentena só vale para nós, meros mortais, meus 
consagrados. Para os astros, a farra está liberadíssima! 
E hoje alguns astros vão sextar bem sextado, se 
aglomerando na Casa 9 do seu Horóscopo, a Casa do 
Conhecimento.

Os astros realçam o seu poder de comunicação e você 
terá muita facilidade para dialogar com os outros. No 
trabalho, será mais fácil participar dos debates, defender 
suas opiniões e convencer as pessoas. Terá boas chances 
ao apresentar um projeto criativo.

Se você tem vontade de fazer uma mudança importante 
na sua vida, este será um ótimo dia para dar o primeiro 
passo. Será mais fácil enfrentar os desafi os e e dar aos 
seus problemas. Claro que não será uma jornada muito 
fácil, pois as mudanças assustam.

Sagita, você vai se preocupar mais com o dinheiro, em 
melhorar de vida e garantir um futuro mais tranquilo 
para você e a sua família. Isso dará um enorme incentivo 
para você correr trás dos seus interesses. Pesquise, leia, 
troque ideias e use a criatividade.

Câncer, meu cristalzinho, hoje você deve somar forças 
com os outros para conquistar objetivos em comum. 
Trabalhar em equipe ou com o apoio dos colegas pode 
garantir melhores resultados para todos. Também é um 
bom momento para fi rmar uma sociedade.

Caprica, talvez você nem tenha sido convidado, mas tô 
sabendo que tá rolando um festão bem no seu signo! 
Váááários astros estão concentrados em Capricórnio, o que 
acentua todos os pontos fortes do seu signo. Amém que 
fala? Isso signifi ca que se você tem um plano.

Quintou e você deve ter um dia de muito trabalho 
e responsabilidades, mas a Lua em Capricórnio, em 
conjunção com Júpiter e Plutão, darão a persistência 
necessária para você cumprir as tarefas e fechar o dia 
com a deliciosa sensação de dever cumprido.

Manter a discrição será uma boa dica para você no 
trabalho. Com Lua, Júpiter, Saturno e Plutão no seu 
inferno astral, tudo que você vai querer hoje é fi car de 
boas no seu canto. Errado não tá, né? Respeite o desejo 
de se isolar e aproveite os momentos a sós.

Virgem, é um dia perfeito sem defeitos que você quer? 
Então toma! Bem, pelo menos no que depender dos 
astros! Lua, Júpiter e Plutão brilham intensamente no seu 
paraíso astral e toda esse energia deve se reverter em 
grande sorte e entusiasmo para você. 

 Você vai querer se associar a outras pessoas para alcançar 
suas metas ou para realizar um projeto que tenha grande 
impacto no seu futuro. Pode fazer alianças importantes 
e muito benéfi cas. A Lua em quadratura com Marte só 
alerta que misturar dinheiro com amizade.

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

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

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

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

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

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

Para as eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022, a sele-
ção brasileira voltará a ser con-
vocada nesta sexta-feira, no 
Rio de Janeiro. O técnico Tite 
vai anunciar a lista dos jogado-
res, a partir das 11 horas, para 
os duelos contra Venezuela e 
Uruguai. 

O jogo contra a Venezuela 
está marcado para o dia 13 
de novembro, às 21h30, no 
Morumbi, em São Paulo. Os 
uruguaios serão os adversários 
da seleção no dia 17, em Mon-
tevidéu. O Brasil tem 100% de 
aproveitamento nas Elimi-
natórias até agora, com duas 
vitórias em dois jogos. Goleou 
a Bolívia por 5 a 0 na estreia, 
na Neo Química Arena, em São 
Paulo. E, depois, superou o Pe-
ru por 4 a 2, em Lima.

TITE CONVOCARÁ 
SELEÇÃO PARA JOGOS 
CONTRA VENEZUELA E 
URUGUAI NA SEXTA

ABC consegue vencer fora de casa e 
assume liderança do grupo na Série D
RESULTADO | Com a vitória sobre 
o Freipaulistano, o alvinegro 
chega aos 15 pontos e assume 
a liderança do grupo o grupo A4; 
gol da partida foi marcado pelo 
atacante João Paulo

O ABC venceu o Freipaulistano 
por 1 a 0 nesta quarta-feira 21 na 
cidade de Frei Paulo, em Sergipe, 

pela 9ª rodada da Série D do Campeo-
nato Brasileiro. O gol da vitória alvine-
gra foi marcado por João Paulo, aos 39 
minutos do segundo tempo. 

Com o resultado, a equipe potiguar 
assumiu temporariamente a liderança 
do Grupo A4, com 15 pontos. O novo 
vice-líder é o Vitória da Conquista (BA), 
com 13 pontos, que joga na quinta-feira 
22 contra o Jacyobá, lanterna do grupo, 
e pode retomar a ponta com uma vitó-

 RENÊ CARVALHO

Partida desta quarta-feira reeditou o confronto com o Freipaulistano do último domingo 18, que também terminou com vitória do ABC por 1 a 0

ria simples.
A partida desta quarta-feira reedi-

tou o confronto do último domingo 18, 
que também terminou com vitória do 
ABC por 1 a 0.

O gol do jogo saiu aos 39 minutos 
do segundo tempo. O atacante Kesley 
— autor do gol do último domingo — 
tocou para Ivanaldo na esquerda. O 
meia cruzou rasteiro para João Paulo 
afundar a rede do time sergipano. Este 
o décimo gol do atancante na tempora-
da pelo ABC.

As duas vitórias em sequência aju-
daram o ABC a ficar com cinco pontos 
de diferença para o quarto colocado na 
chave, o Coruripe (AL), com 10 pon-
tos. Os quatro primeiros colocados do 
grupo avançam para a segunda fase do 
torneio nacional.  

O ABC volta a jogar na segunda-fei-
ra 26 contra o Coruripe no Frasqueirão, 
em Natal. 

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA 

O América voltou a jogar bem e 
alcançou a 5ª vitória consecu-
tiva na Série D do Campeona-

to Brasileiro. Jogando na Arena das 
Dunas na noite desta quarta-feira 21, 
a equipe de Paulinho Kobayashi der-
rotou o Atlético Cajazeiras pelo placar 
de 4 a 1 e manteve a liderança do Gru-
po 3 da competição.

Dione, Elias e Augusto (2 vezes) 
fizeram para o time potiguar. Diogo 
Peixoto diminuiu.

Com o resultado, o América che-
gou aos 17 pontos. Como o Floresta 
tropeçou na rodada, ao empatar com 
o Salgueiro, a equipe potiguar se iso-
lou na ponta.

PRIMEIRO TEMPO
O América teve 16 minutos aluci-

nantes e conseguiu abrir o placar. Dione 
sofreu falta na entrada da área, assumiu 
a responsabilidade e mandou no ângu-
lo. Após o gol, o time potiguar tirou o pé 
e começou a administrar a vantagem, 

mas era cedo. O Atlético começou a 
mandar no jogo e foi desperdiçando 
oportunidades uma atrás da outra.

Quando tudo indicava que a equi-

pe potiguar conseguiria sair com o 
resultado positivo para o intervalo, o 
Atlético deixou tudo igual, aos 45 minu-
tos. Bola recuada para o goleiro Vitor 

Paiva. Ele foi fazer o domínio, mas dei-
xou escapar. Diogo Peixoto chegou no 
carrinho para jogar no fundo das redes.

SEGUNDO TEMPO
O panorama do segundo tempo 

foi inverso. O Atlético começou me-
lhor, mas não conseguiu transformar 
a superioridade em gol e acabou sen-
do amassado pelo América do meio 
para o fim. Aos 24 minutos, Wallace 
Pernambucano puxou o ataque pelo 
meio e acho Éverton Silva que cruzou 
para Elias marcar o dele.

O terceiro não demorou para sair, 
até porque já tinha um jogador a mais. 
Aos 30 minutos, após rápida escapada 
pela esquerda, Carlos Renato cruzou 
rasteiro, Wallace Pernambuco fez e 
jogada de corpo deixando a bola pas-
sar para Augusto, de cara pro goleiro, 
balançar as redes. E ainda deu tempo 
para o quarto. Augusto recebeu de 
Elias, invadiu a área, e fechou a conta 
na Arena das Dunas.

Com o resultado, o time potiguar perdeu a liderança da chave para o Coruripe na grupo A4

Série D: América goleia na Arena, vence a
quinta seguida e se isola na ponta do Grupo 3

BRASILEIRÃO


